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Καθηµερινά φαίνεται ότι είναι πλέον τα κρούσµατα
ένοπλων εισβολών σε και ιδιαίτερα στην περιοχή
της ∆υτικής Αττικής. 

Στιγµές τρόµου έζησε την Μεγάλη εβδοµάδα µια ηλι-
κιωµένη γυναίκα όταν οπλισµένοι  ληστές εισέβαλλαν στο
σπίτι της στην Μάνδρα και την  ξυλοκόπησαν άγρια  για
µόλις 25 ευρώ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο αστυνοµικό τµήµα της
περιοχής  υπήρχε µόνο ένα περιπολικό µέχρι τις 2 το
µεσηµέρι και τις περιπολίες στη συνέχεια ανέλαβαν άντρ-
ες της οµάδας ∆ΙΑΣ.   

Ακόµα ένα  περιστατικό είναι αυτό που καταγράφηκε
στον Ασπρόπυργο.Συγκεκριµένα, ληστές µε την απειλή
τόσο πιστολιού, όσο και µαχαιριού, µπήκαν στο σπίτι του
επιχειρηµατία τη στιγµή που στο οίκηµα βρισκόταν η οικο-
γένειά του, γύρω στις 6 χθες το πρωϊ.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει το newsit.gr, απείλησαν
τον 50χρονο επιχειρηµατία και κατάφεραν να αποσπά-
σουν χρήµατα κοσµήµατα και πολύτιµα αντικείµενα.

Οι δυο ληστές αποµακρύνθηκαν πριν ενηµερωθεί η
αστυνοµία. Παρά τις εκτεταµένες έρευνες στην περιοχή
δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος τους.

συνεχίζεται στη σελ. 10
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2-θριάσιο Τετάρτη 11 Απριλίου 2018   

Ασπρόπυργος
Μαγγίν α Πηγή Ν. 

Μπότσαρη Μάρκου 2,  2105573484

Ελευσίνα 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κον τούλη 1, 2105542410

Μάνδρα
Γιάν ν ου Γεώργιος Ι. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Ιον ίου Πελάγους 42Β & Πην ειού, 2102474311

Αχαρν ές

Αρβαν ίτη Βασιλική Η. 
Θηβαίου Ιωάν ν η 11, 2102468482

Χαιδάρι
Λάαζερ ∆έσποιν α Ν. 25ης Μαρτίου 58 & Ζάππα,

Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105322242

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια     

Η θερµοκρασία από 12 έως 24
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αντίπας, Αντύπας, Θεοχάρης, 

Θεοχαρούλα, Χαρούλα 
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Aσθενείας

Πάρκινσον

Τροχαίο δυστύχηµα µε έναν νεκρό
στην Κακιά Σκάλα την Κυριακή του Πάσχα

Ένας νεκρός και δύο τραυµατίες µέλη µιας οικογένειας, είναι ο απολογισµός τροχαίου δυστυχήµατος
που σηµειώθηκε στις 16:00 το απόγευµα της Κυριακής του Πάσχα στην Κακιά Σκάλα, στον δρόµο προς
Αθήνα.

Λίγο πριν το πρώτο τούνελ, στο 48ο χιλιόµετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, ΙΧ
αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 50χρονος και επέβαιναν ο πατέρας του και η µητέρα του, ξέφυγε από την
πορεία του, προσέκρουσε στα κιγκλιδώµατα και ανατράπηκε κάθετα στον δρόµο. Στο σηµείο µετέβησαν 15
πυροσβέστες µε πέντε οχήµατα για τον απεγκλωβισµό των τριών θυµάτων.

Νεκρός ανασύρθηκε ο πατέρας, 87 ετών, που καθόταν στο πίσω κάθισµα, ενώ τραυµατίστηκε σοβαρά η
µητέρα, η οποία καθόταν στην θέση του συνοδηγού και ελαφρά ο οδηγός. Οι τραυµατίες διακοµίστηκαν και
νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκοµείο. Μέχρι στιγµής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία του δυστυχή-
µατος.

Οπλισµένοι ληστές εισέβαλλαν
 σε σπίτια στην Μάνδρα

 και τον Ασπρόπυργο
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Η
δράση της σπείρας απο-
καλύφθηκε µε τη
σύλληψη 16χρονου για

διαρρήξεις και κλοπές σπιτιών
στην Αττική .

Οπως προέκυψε από την
έρευνα της Υποδιεύθυνσης
Εγκληµάτων κατά Ζωής και
Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, ο δράστης
µε δυο ανήλικους συνεργούς
του, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν 

και αναζητούνται, είχαν συστή-
σει  εδώ και  τρία χρόνια
εγκληµατική οµάδα που ρήµαζε
κατοικίες και µαγαζιά σε διάφορ-
ες περιοχές της Αττικής.

Τα µέλη της σπείρας εντόπι-
ζαν σπίτια και καταστήµατα, στα
οποία εισέρχονταν είτε από ανα-
σφάλιστες πόρτες είτε παραβιά-
ζοντας παράθυρα, και άρπαζαν
χρήµατα, κοσµήµατα και ηλεκτρ-
ονικές συσκευές

Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνια-
σθεί  δώδεκα περιπτώσεις
κλοπών σε σπίτια στις Αχαρνές,
το Καµατερό, τα Ανω Λιόσια, τον
Πειραιά, το Κερατσίνι  και το
Μοσχάτο, κλοπή σε αρτοποιείο
στην Ελευσίνα και ληστεία σε
βάρος ενοίκου στο Μοσχάτο.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι
δράστες έχουν κατ́  επανάληψη
έχουν κατηγορηθεί στο παρελθ-
όν για παρόµοια αδικήµατα.

Ανάσταση στην 
λαβωµένη Μάνδρα

Παρουσία του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη
Μεγάρων και Σαλαµίνος, κ. Κωνσταντίνου 

Στους θριαµβευτές της ανθρωπιάς, της αγάπης,
της Ανάστασης ψυχών και της ελπίδος της
πληγείσας Μάνδρας, µετέβη  το βράδυ του

Μεγάλου Σαββάτου, 7ης Απριλίου 2018, ο Σεβασµιώτα-
τος Πατέρας µας, Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαµίνος
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, και συγκεκριµένα στον Μητροπολι-
τικό Ιερό Ναό των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισα-
ποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης – Μάνδρας, για να
προεξάρχη στην Ακολουθία της Αναστάσεως, να τελέση
την Αναίµακτο Ιερουργία, αλλά κυρίως, για να βρεθή
την µεγαλύτερη ηµέρα της Χριστιανοσύνης, µαζί µε τα
λαβωµένα παιδιά του της Μάνδρας και να τα
ενδυναµώση, αυτή τη φορά και µέσα από το Ανέσπερο
Φώς της Αναστάσεως, Φώς χαράς και θριάµβου για τον
κάθε Ορθόδοξο χριστιανό.

ΗΗ  ΓΓΡΡΙΙΖΖΑΑ  κκααιι  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ήήτταανν  µµεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  
πποουυ  ππααρρέέλλααββαανν  ττοο  ΆΆγγιιοο  ΦΦωωςς  κκααττάά  ττηηνν  άάφφιιξξήή  ττοουυ,,  

σσττοο  ααεερροοδδρρόόµµιιοο  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΒΒΕΕΝΝΙΙΖΖΕΕΛΛΟΟΣΣ  

Η
Εν ορία Αγίων  Κων σταν τίν ου και Ελέν ης Αν ω Λιοσίων , ο Σύλλογος Αρβαν ίτικου Πολιτισµού Άν ω Λιοσίων
Η ΓΡΙΖΑ και ο ∆ήµος Φυλής ήταν  µεταξύ αυτών  που παρέλαβαν  το Άγιο Φως κατά την  άφιξή του, στο
αεροδρόµιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, το απόγευµα του Μεγάλου Σαββάτου 7 Απριλίου 2018. 

Το κυβερν ητικό αεροσκάφος που
µετέφερε το Άγιο Φως, σύµβολο της
ν ίκης του Χριστού και της ζωής
απέν αν τι στο θάν ατο, προσ-
γειώθηκε λίγο πριν  τις 7.30 το από-
γευµα, στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος
Βεν ιζέλος», όπου έγιν ε δεκτό µε
τιµές Αρχ ηγού Κράτους.

Από τα Ιεροσόλυµα το µετέφερε
κλιµάκιο ελλην ικής αν τιπροσω-
πείας, µε επικεφαλής τον  Υφυπο-
υργό Εξωτερικών , Γιάν ν η Αµα-
ν ατίδη.

Ο Έξαρχ ος του Παν άγιου Τάφου
αρχ ιµαν δρίτης ∆αµιαν ός κατήλθε
του αεροσκάφους µε τον  ειδικό
φαν ό αν ά χ είρας, εν ώ η Φιλαρµον ι-
κή του Στρατού αν έκρουε τον
Εθν ικό Ύµν ο. Εν  συν εχ εία µεταφ-

έρθηκε µε προγραµµατισµέν ες πτήσεις σε όλη την  Ελλάδα και στην  Κύπρο.  Το ιστορικό της µον αδικής, καταν -
υκτικής περιπέτειας άρχ ισε το πρωί, όταν  η ελλην ική αν τιπροσωπεία αν αχ ώρησε στις 06:30 από το στρατιωτικό
αεροδρόµιο Ελευσίν ας και αφίχ θη στις 08:10 στον  αερολιµέν α του Τελ Αβίβ «Ben Gurion»,

Η αν τιπροσωπεία των  Άν ω Λιοσίων  µε επικεφαλής τον  αιδεσιµώτατο Φαν ούριο και τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο
Γιώργο Καραϊσκάκη το µετέφερε στον  Ιερό Ναό Αγίων  Κων σταν τίν ου και Ελέν ης Άν ω Λιοσίων , όπου το υπο-
δέχ θηκαν  ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και αρκετοί εν ορίτες. 

Τις ευχ ές του για ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ εξέφρασε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς, ο οποίος συν εχ άρη για την  πρω-
τοβουλία τον  πατέρα Φαν ούριο, το Γιώργο Καραϊσκάκη, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΡΙΖΑΣ και τις
ν έες µε τις παραδοσιακές αρβαν ίτικες εν δυµασίες, αν άµεσα στις οποίες βρισκόταν  και η κόρη του Ευαγγελία. 

«Είν αι η πρώτη φορά που έρχ εται το Άγιο Φως στο ∆ήµο µας και εύχ οµαι ν α συν εχ ιστεί αυτή η πρωτοβουλία.
Είν αι πολύ σηµαν τικό ν α µυούν ται οι ν έοι µας στα Ιερά και τα Όσια της Ελλην ορθόδοξης Παράδοσής µας», τόν ι-
σε χ αρακτηριστικά.  



ΌΌχχιι  σσττιιςς  ννέέεεςς  
χχωωµµααττεερρέέςς  σστταα  ∆∆υυττιικκάά
Σε Σύσκεψη Φορέων Και Πολιτών

Καλεί Το ∆υτικό Μέτωπο
Όχι στις νέες χωµατερές στα ∆υτικά , είναι το κυρίαρχο αίτηµα για την απο-

τροπή κάθε περαιτέρω υποβάθµισης που θα προκαλέσουν νέες χωµατερές
στην ∆υτική Αττική µε κύρια την επέκταση στο ΧΥΤΑ Φυλής .

Για αυτό τον σκοπό το ∆υτικό Μέτωπο καλεί φορείς, συλλογικότητες και
πολίτες της ∆υτικής Αθήνας και της ∆υτικής Αττικής σε σύσκεψη, την Πέµπτη
12/4/2018, στις 19:30, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Α. Λιοσίων (Λ. Φυλής 165), µε
αντικείµενο την ενηµέρωση και την ανάληψη πρωτοβουλιών για κινητοποιή-
σεις.

4-θριάσιο Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 

∆ύο εναλλακτικά σενάρια αποκρα-
τικοποίησης της ∆ΕΠΑ έναντι της
ξεκάθαρης δέσµευσης πώλησης του
65% της Επιχείρησης, µε παράλληλη
συρρίκνωση της παρουσίας του
∆ηµοσίου στις εταιρείες διανοµής,
αναζητά η κυβέρνηση.

Σε µια προσπάθεια διατήρησης του
πολιτικού στίγµατος του ΣΥΡΙΖΑ στις
αποκρατικοποιήσεις, περί παραµονής
των ενεργειακών υποδοµών υπό τον
πλειοψηφικό έλεγχο του ∆ηµοσίου, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Γιώργος Σταθάκης έχει στα
χέρια του, σύµφωνα µε πληροφορίες
των «ΝΕΩΝ», δύο εναλλακτικά σχέ-
δια.

Πρόκειται να τα παρουσιάσει στους 

θεσµούς και να διαπραγµατευτεί
έναντι της συµφωνίας που έχει γίνει
στο τελευταίο Μνηµόνιο για την
ιδιωτικοποίηση του πλειοψηφικού
πακέτου των µετοχών, αφού πρώτα
η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου χάσει
τη δεσπόζουσα θέση της στην προ-
µήθεια και στα δίκτυα διανοµής.
Θετική απάντηση των δανειστών
κάθε άλλο παρά δεδοµένη µπορεί να
θεωρηθεί.

Οι κινήσεις για την εκπλήρωση του
προαναφερόµενου προαπαιτουµένου
έχουν σχεδόν κλειδώσει, αναφέρουν
πηγές των «ΝΕΩΝ», µε τη νέα
διοίκηση της ∆ΕΠΑ σε διάστηµα
µόλις τριών µηνών να έχει τελειώσει
τις διαπραγµατεύσεις µε τους
µετόχους της Shell και της Eni.

ΜΜεε  κκααλλοοκκααιιρριιννέέςς  θθεερρµµοοκκρραασσίίεεςς  
κκααιι  σσκκόόννηη  σσυυννεεχχίίζζεειι  οο  ΑΑππρρίίλλιιοοςς
Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα 
θα κινηθεί η θερµοκρασία
Σε υψηλά, για την εποχή, επίπεδα θα κυµανθεί αυτές τις µέρες

η θερµοκρασία στη χώρα. Σύµφωνα µε το δελτίο προβλέψεων της
ΕΜΥ, ο υδράργυρος στη Θεσσαλία θα δείξει έως και 26 βαθµούς
Κελσίου, ενώ σε Μακεδονία και Αττική, θα κυµανθεί από τους 10
έως και τους 25.

Οι άνεµοι θα πνέουν ασθενείς και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
βορειοδυτικοί έως και 5 µποφόρ. Η ορατότητα θα είναι κατά
τόπους περιορισµένη, ενώ και σήµερα ευνοείται η µεταφορά
σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

∆ύο εναλλακτικά σενάρια 
για το µέλλον της ∆ΕΠΑ
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Ε
ν όψει της αντιπυρικής περιό-
δου 2018 -από 1η Μαΐου έως
31η Οκτωβρίου– και σύµφωνα

µε την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-
4-2012 Τεύχος Β’) Πυροσβεστική ∆ιά-
ταξη, ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, ενηµερώνει τους ιδιοκ-
τήτες, νοµείς και επικαρπωτές οικοπε-
δικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων
του ∆ήµου Αχαρνών, ότι πρέπει να
προβαίνουν στην αποψίλωση και
αποµάκρυνση των ξερών χόρτων,
τυχόν άλλων εγκαταλελειµµένων καυ-
στών ή εκρήξιµων υλικών και αντικει-
µένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπ-
υρικής περιόδου και στην άµεση απο-
κοµιδή τους µε ίδια µέσα, προς απο-
τροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρ-
καγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Για τους οικοπεδικούς χώρους
αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Πάρνηθας,
οι υπόχρεοι πρέπει να έχουν και την
σύµφωνη γνώµη αυτού (Λ. Θρακοµα

κεδόνων 142, τηλ. 2102434061-2).
Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94

παρ.26 σε περίπτωση µη συµµόρφω-
σης υποβάλλεται µήνυση για το 

αδίκηµα του αρ. 433 του Ποινικού
κώδικα από την Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία ενώ δύναται να επιβληθεί και
διοικητικό πρόστιµο 0,50 € το τετρα-
γωνικό µέτρο.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακα-
λούµε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτή-
τες, νοµείς και επικαρπωτές οικοπε-
δικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων
του ∆ήµου Αχαρνών, να ανταποκριθ-
ούν άµεσα στην υποχρέωση καθαρι-
σµού των οικοπέδων τους, διότι η
πρόληψη των πυρκαγιών είναι καθή-
κον όλων µας.

Ο ∆ήµος Αχαρνών προσβλέπει στη
συνεργασία των πολιτών για την ασφ-
άλεια όλων µας, αλλά και για την προ-
στασία του Περιβάλλοντος και της
∆ηµοτικής και ιδιωτικής περιουσίας.

Στη διοργάν ωση µιας µεγάλης βραδιάς του
Kick Boxing µετέχ ει ο ∆ήµος Φυλής και ο
Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργαν ισµός
∆ήµου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ». 

Στηρίζον τας την  προσπάθεια της «BG
ACADEMY» µιας από τις καλύτερες σχ ολές
µαχ ητικών  τεχ ν ών , διέθεσαν , το Σαββάτο
14 Απριλίου 2018, το 3ο Κλειστό Γυµν αστήρ-
ιο Άν ω Λιοσίων  (Ζωφριά) για τη φιλοξεν ία του
αγών α «SPARTAN’S NIGHT».

Πρόκειται για έν α διεθν ή αγών α επαγγελµα-
τικού Kick Boxing (K-1) στον  οποίο επίλεκτοι
αθλητές της «BG ACADEMY» και άλλων
ελλην ικών  σχ ολών  µαχ ητικών  τεχ ν ών  θα
τεθούν  αν τιµέτωποι µε αθλητές κορυφαίων
σχ ολών  µαχ ητικών  τεχ ν ών  από το εξωτερ-
ικό.  Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οι σχ ολές
των  Artur Ky shenko (κορυφαίος εν  εν εργεία
παίχ της στον  κόσµο), Ernesto Hoost (ζων -
ταν ός θρύλος του K-1) και Andre Mannaart
(έν ας απο τους πιο καταξιωµέν ους αθλητές
και προπον ητές παγκοσµίως). 

Ο αγών ας «SPARTAN’S NIGΗΤ» περιλαµ-
βάν ει οκτώ main ev ent, µε τα παρακάτω ζευ-
γάρια αθλητών :

1. Θαν άσης Καρούσσος- Αntonie Van Splunter
2. Πέτρος Αθν ασίου- Sedrick Da Silv a

Makumbunou
3. Αγγελος Γιακουµής- Saf ouane Riani
4. Nίκος Χύσεν - Dway ne Panka
5. Αν δρέας Μαυρόπουλος- Janis Ziedins
6. Παρασκευάς Καβαλλάρης- Jasser Soujaa
7. Μαυροµατίδης Αλέξαν δρος- Yankuba Juwara
8. Στέφαν ος Κων σταν τελόπουλος- Santino

Verbeek
Οι αγών ες θα αρχ ίσουν  στις 18:00 και θα µεταδοθ-

ούν  από το συν δροµητικό καν άλι NOVA. Μεταξύ των
χ ορηγών  επικοιν ων ίας περιλαµβάν ον ται, επίσης, µερ-
ικά από τα σηµαν τικότερα αθλητικά ΜΜΕ. 

H σχ ολή «BG ACADEMY» εδρεύει στα Άν ω Λιόσια
(Ελευθερίας και Μαν δηλαρά) και δραστηριοποιείται από
το 2010, προπον ών τας µερικά από τα µεγαλύτερα
ταλέν τα στον  χ ώρο του Κ-1 όπως οι Μιχ άλης Ζαµ-
πίδης, Μαρία Παν ταζή, Στάθης Μπέν ωφ, Βασίλης Καρ-
αγιαν ν ίδης, Γιάν ν ης Καγκελίδης κά. Τη διευθύν ουν  οι
παλιοί πρωταθλητές και σηµεριν οί προπον ητές Μπάµ-
πης Παπαδόπουλος και Γιώργος Χαλκίδης, οι οποίοι
µαζί µε τη Μαρία Παν ταζή έχ ουν  το κύριο βάρος της
οργαν ωτικής ευθύν ης του αγών α «SPARTAN’S
NIGΗΤ». 

Καθαρισµός οικοπέδων ενόψει αντιπυρικής περιόδου στον δήµο Αχαρνών

ΣΣτταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  ηη  µµεεγγάάλληη  
δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  

KKiicckk  BBooxxiinngg  ««  SSPPAARRTTAANN’’SS  NNIIGGHHTT»»,,  
ττοο  ΣΣααββββάάττοο  1144  ΑΑππρριιλλίίοουυ  



Η
καθηγητρια του Πανεπιστηµιου
του Maryland στις ΗΠΑ Κατια
Κοντρογιαννη-Κωνσταντοπου-

λου  ανεδειχθη η «Ελληνιδα Ερευ-
νητρια της Χρονιας» «Woman
Scientist of the Year in Greece».

Η Κάτια µεγαλωσε στην Ελευσίνα
όπου οι γονεις της ήταν δάσκαλοι και
εκεί πήγε ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο.

Η Αικατερίνη Κοντρογιάννη-Κων-
σταντοπούλου είναι Επίκουρος Καθη-
γήτρια Βιοχηµείας και Μοριακής Βιο-
λογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στηµίου του Maryland. Έχει ηγηθεί
µιας οµάδας επιστηµόνων στο Πανεπι-
στήµιο Maryland School of Medicine
(UM SOM), η έρευνα της οποίας έχει
εντοπίσει έναν  βασικό παράγοντα που
µπορεί  να οδηγήσει  σε µια
επικίνδυνα ανεπαρκή καρδιά και
συγκεκριµένα ένα µεταλλαγµένο
γονίδιο που οδηγεί σε ακανόνιστο
καρδιακό παλµό.

Η συγκεκριµένη έρευνα δηµο-
σιεύθηκε στο περιοδικό Science
Advances. Η µελέτη είναι η πρώτη
που φωτίζει λεπτοµέρειες για το πώς
αυτό το συγκεκριµένο γονίδιο, το
οποίο ονοµάζεται OBSCN, λειτουργεί
σε καρδιακές παθήσεις. Το γονίδιο
παράγει πρωτεΐνες γνωστές ως παρατ-
ηρίνες, οι οποίες φαίνεται να είναι
κρίσιµες για πολλές φυσιολογικές
διεργασίες, συµπεριλαµβανοµένης
της καρδιακής λειτουργίας.

«Αυτή η µελέτη µας δίνει νέες πληρ-
οφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή των
συκκουρινών στη µηχανική των καρ-
διακών παθήσεων.Οι άνθρωποι που
µεταφέρουν µια µεταλλαγµένη εκδοχή
του OBSCN µπορεί να αναπτύξουν
καρδιακές παθήσεις », δήλωσε ο

ανώτερος συγγραφέας της µελέτης,
Αικατερίνη Κοντρογιάννη-Κωνσταντο-
πούλου, µια από τους πολλούς επι-
στήµονες που ανακάλυψαν για πρώτη
φορά την OBSCN το 2001. Η έρευνα
αυτή θα µπορούσε τελικά να οδηγήσει
στοχευµένες θεραπείες για άτοµα που
έχουν µεταλλάξεις OBSCN.

Έλαβε το διδακτορικό της από το
Baylor Col lege of Medicine,
Houston, TX στο Τµήµα Βιολογίας
Κυττάρων. Μετά την αποφοίτησή του
από το Baylor College of Medicine,
προσχώρησε στο εργαστήριο του Dr.
E.J. Benz, στο Τµήµα Αιµατολογίας
του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπι-
στηµίου Johns Hopkins της Ιατρικής
Σχολής το 1998, για να µελετήσει την
πρωτεΐνη 4.1R, µία πρωτεΐνη περιφε-
ρειακής µεµβράνης που ανακαλύφθη-
κε αρχικά στα ερυθρά αιµοσφαίρια. 

Το 2001, µετακόµισε στο εργαστήρ-
ιο του Dr. R.J. Bloch, στο Τµήµα
Φυσιολογίας, στο Πανεπιστήµιο
Maryland School of Medicine, ως
ακαδηµαϊκός συνεργάτης. 

Το 2002 προήχθη σε Ερευνητικό
Συνεργάτη και το 2003 στο Επίκουρο
Καθηγητή Ερευνών. 

Το 2007, προσχώρησε στο Τµήµα
Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας
στο Πανεπιστήµιο Maryland School
of Medicine ως Επίκουρος Καθη-
γητής.

Έχει επίσης διατελέσει κριτής για
διάφορα επιστηµονικά περιοδικά και
τµήµατα µελετών (π.χ. Εθνικά Ινστι-
τούτα Υγείας, Εθνικό Ίδρυµα Επι-
στηµών, Αµερικανική Καρδιολογική
Εταιρεία, Σύνδεσµος Μυϊκής ∆υστρο-
φίας, Ίδρυµα Καρκίνου, Βρετανία,
Εθνικό Κέντρο Καρκίνου, PL κ.λπ.).

Τους εργαζόµενους, επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γ. Κασσαβός 

Εξωραϊσµός και φύτευση φυτών 
στην περιοχή του Αγίου Πέτρου

Κ
αθαρισµό κοινόχρηστων χώρων και φύτευση λουλουδιών και φυτών χαµηλής
βλάστησης πραγµατοποίησαν εργαζόµενοι της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του ∆ήµου Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Πέτρου. 

Τους εργαζόµενους, επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, προκει-
µένου να ενηµερωθεί για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται, κοντά στον Ιερό Ναό του
Αγίου Πέτρου, καθώς και για το πρόγραµµα εξωραϊσµού της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Πρασίνου του ∆ήµου Αχαρνών και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών. 

Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός, είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται στην περιοχή
τους, ενώ δήλωσε σχετικά: 

"Η βελτίωση της εικόνας της πόλης µας είναι µια συλλογική προσπάθεια, τόσο των
εργαζοµένων στον ∆ήµο Αχαρνών και της δηµοτικής αρχής, όσο και των απλών πολιτών.
Θα πρέπει ως πολίτες να βάλουµε στο περιθώριο νοοτροπίες και ενέργειες που υπονο-
µεύουν την εικόνα της πόλης. Νοοτροπίες και ενέργειες όπως: η ανεξέλεγκτη απόθεση
µπαζών και ογκωδών αντικειµένων, η µη τήρηση κανόνων στην απόθεση απορριµµάτων
(ανακυκλώσιµων και µη), η καταστροφή ή/και κλοπή φυτών και λουλουδιών από
κοινόχρηστους χώρους, η φθορά δηµόσιας περιουσίας κ.ά, ενώ είναι εξαιρετικά ελπιδο-
φόρο να διαπιστώνεις ότι δεν είναι λίγοι οι πολίτες που φροντίζουν και µεριµνούν για τους
κοινόχρηστους χώρους της γειτονιάς τους,. 

Μέσω της συλλογικής προσπάθειας είναι δυνατό να επιτευχθεί ο κάθε στόχος, διαφο-
ρετικά η κάθε ενέργεια ή δράση κινδυνεύει να λάβει τον χαρακτήρα του ανώφελου."

6-θριάσιο Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 

Απο την Ελευσίνα η Ελληνίδα
ερυνήτρια της χρονιάς

«ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ»«ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ»
Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 

∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου
Η ∆ιεύθυν ση Νεολαίας, Αθλητικών  & Πολιτιστικών

Υπηρεσιών  του ∆ήµου Χαϊδαρίου και η Έν ωση Ελλή-
ν ων  Φυσικών  σας προσκαλούν  την  Παρασκευή 13
Απριλίου 2018 στις 8 µ.µ. στην  παράσταση «Το
Σύµπαν  του Αϊν στάιν » µε τους Θαν άση Θεολόγη, Αν α-
στασία Γκολεµά και Μέµο Κοέν . 

Το θεατρικό έργο θα πραγµατοποιηθεί στην  Αίθουσα
Εκδηλώσεων  του ∆ηµαρχ είου Χαϊδαρίου.

Λίγα λόγια για το έργο

Πρόκειται για την  ιστορία του Αϊν στάιν , του αν θ-
ρώπου που άλλαξε τον  κόσµο και αν έτρεψε όλες τις
συµβατικές γν ώσεις γύρω από το σύµπαν . 

Την  ιστορία του αν θρώπου που κατάφερε ν α µετα-
µορφωθεί από έν α δυσλεκτικό παιδί σε έν αν  εκκεν τρ-
ικό επιστήµον α και πν ευµατικό γκουρού.

Μια κωµωδία, σε κείµεν ο και σκην οθεσία του Θαν ά-
ση Θεολόγη, για τον  επιστήµον α, τον  άν θρωπο, το
σύµπαν .

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Σ
την  δεύτερη Εν ορία της Καθέδρας του, στον  Ιερό Ναό Αγίας Παρ-
ασκευής – Μεγάρων , µετέβη χθες το απόγευµα της Μεγάλης Παρ-
ασκευής 6ης Απριλίου 2018, ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης,

Μεγάρων  και Σαλαµίν ος Κων σταν τίν ος, για ν α χοροστατήσει στην  Ακο-
λουθία της Αποκαθήλωσης.

Στη συν έχεια, µετέβη στον  Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου
∆ηµητρίου Ασπροπύργου, για ν α χοροστατήσει στην  Ακολουθία του
Επιταφίου και ν α προεξάρχει στην  Ιερά Λιτάν ευσή Του, µε την  συµµε-
τοχή της ∆ηµοτικής Αρχής, της Φιλαρµον ικής του ∆ήµου Ασπροπύργου,
της 1ης ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Τιµητικού Αγήµατος των
Ειδικών  ∆υν άµεων  της 2ας ΜΑΛ και χ ιλιάδων  πιστών .

Ετοιµάζει φαρµακείο 
στο Καµατερό ο ΕΟΠΥΥ 
Θα εξυπηρετεί τις  περιοχές 
των Αχαρνών και Φυλής 

Στο Καµατερό ετοιµάζεται να ανοίξει ο ΕΟΠΥΥ,
φαρµακείο για την εξυπηρέτηση των πολιτών,
στο επίπεδο της πρόσβασης στα λεγόµενα

Φάρµακα Υψηλού Κόστους.
Το φαρµακείο στο Καµατερό µαζί µε εκείνο του Περι-

στερίου- που άνοιξε πριν λίγες ηµέρες- αναµένεται να
απορροφήσει ασθενείς από τις Αχαρνές, τη Φυλή, το
Ίλιον και τους Αγίους Αναργύρους.

Παράλληλα, πρόσφατα προσελήφθη και προσωπικό
για τα άλλα φαρµακεία του δικτύου, ενώ επαναπροκ-
ηρύχθηκαν θέσεις βοηθών φαρµακοποιών και φαρµα-
κοποιών, οι οποίες δεν καλύφθηκαν µε την αρχική προ-
κήρυξη.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Οι παραπάνω αλλαγές αποτελούν µέρος του ευρύτε-
ρου σχεδιασµού του τοµέα των ΦΥΚ από τη ∆ιοίκηση
του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος περιλαµβάνει µια σειρά αλλαγών,
τόσο στο επίπεδο της πρόσβασης των ασφαλισµένων
στα φάρµακα αυτά όσο και σε επίπεδο διαχείρισης τους
από τον Οργανισµό.

Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, λοιπόν, προωθείται
και η δηµιουργία εφαρµογών για τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πολιτών, που αναµένεται να εισαχθ-
ούν εντός του έτους. Μεταξύ των αλλαγών και η δηµιο-
υργία συστήµατος ειδοποίησης των ασφαλισµένων,
µέσω SMS στο κινητό τους, το οποίο εκτιµάται ότι θα
είναι έτοιµο έως το καλοκαίρι. Το σύστηµα αυτό βέβαια
θα αφορά συγκεκριµένα σκευάσµατα.

Η περιφορά του Επιταφίου στον Ασπρόπυργο
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Μ
ε ξεχ ωριστή χ αρά σας προσκαλούµε στις
εορταστικές εκδηλώσεις για το παν ηγύρι της
Ζωοδόχ ου Πηγής στον  ∆ήµο Αχ αρν ών . 

Το πρόγραµµα εκδηλώσεων  έχ ει ως ακολούθως 
Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 
21:00 - Παραδοσιακοί Χοροί από Πολιτιστικούς

Συλλόγους του ∆ήµου Αχ αρν ών . 
• Σύλλογος Αγ. Κων σταν τίν ου Άν ω Αχ αρν ών  
• Σύλλογος Πελοπον ν ησίων  Αχ αρν ών  
• Τµήµα Παραδοσιακών  χ ορών  ∆Η.Κ.Ε.Α. 
22:00 - Συν αυλία µε την  Ορχ ήστρα της ∆Η.Κ.Ε.Α. 
Τραγούδι: Άν τζελα Μαν ωλάκου, Μελίν α Τσατσά και

Νίκος Μπουρν έλης 

Πέµπτη 12 Απριλίου 2018 19:00 - Αρχ ιερατικός
Εσπεριν ός µετ΄ Αρτοκλασίας στον  Καθεδρικό Ιερό
Ναό Αγίου Βλασίου Αχ αρν ών  

21:30 - Παραδοσιακοί Χοροί από Πολιτιστικούς
Συλλόγους του ∆ήµου Αχ αρν ών . 

• Σύλλογος Κρητών  Αχ αρν ών  
• Σύλλογος Παραδοσικακή Αν αβίωση – Αχ αρν αϊκή

Κληρον οµιά 
• Εύξειν ος Λέσχ η Αχ αρν ών  & Αττικής "ο Καπετάν

Ευκλείδης" 
• Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος "ο Κόκκιν ος

Μύλος" 
22:30 - Συν αυλία µε τον  Γιώργο Τσαλίκη και τον

∆ηµήτρη Γιώτη 

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 10:30 π.µ. - Περιφ-
ορά της Εικόν ας της Ζωοδόχ ου Πηγής 

11:45 π.µ. - Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός, η Πρόεδρος της ΙΛΕΑ κ. Ρέν α Λιόση και η
Πρόεδρος του Οµίλου Φίλων  ∆ηµοτικής Πιν ακοθήκης
Αχ αρν ών  "Χρήστος Τσεβάς" κ. Ρέν α Κουµπούρη,
εγκαιν ιάζουν  την  έκθεση µε τίτλο: "Αιν είτε Αυτόν  εν
χ ορδαίς και οργάν οις: Θρησκευτικές παν ηγύρεις στις
Αχ αρν ές" 

(Στην  αίθουσα της ΙΛΕΑ στις 12:00 & στην  ∆ηµοτι-
κή Πιν ακοθήκη στις 12:30 ) 20:00 - Τελετή βράβευσης
για τους ν ικητές του ∆ιαγων ισµού Έκθεσης για το
Αρχ αίο Θέατρο Αχ αρν ών  σε συν εργασία µε το
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ 

Παραδοσιακοί Χοροί από Πολιτιστικούς Συλλόγους
του ∆ήµου Αχ αρν ών . 

• Λύκειο Ελλην ίδων  παράρτηµα Αχ αρν ών  
• Σύλλογος Θεσσαλών  
• Σύλλογος Ηπειρωτών  
22:30 - Συν αυλία µε τον  Λευτέρη Παν ταζή
Παράλληλες Εκδηλώσεις 
Έκθεση: 
"Αιν είτε Αυτόν  εν  χ ορδαίς και οργάν οις: 
Θρησκευτικές παν ηγύρεις στις Αχ αρν ές" 
12-14 Απριλίου 2018 
10.00 π.µ. -2.00 µ.µ. και 6.00 µ.µ.- 10.00 µ.µ. 

∆ιοργάν ωση: 
- Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχ αρν ών  
- Όµιλος Φίλων  ∆ηµοτικής Πιν ακοθήκης Αχ αρν ών

"Χρήστος Τσεβάς" 

• Μουσείο ΙΛΕΑ (Κεν τρική πλατεία Αχ αρν ών ) 
Αφιέρωµα στο παν ηγύρι της Ζωοδόχ ου Πηγής, µε

φωτογραφίες από το αρχ είο του Αθαν ασίου Κατάρα 
• ∆ηµοτική Πιν ακοθήκη Αχ αρν ών  "Χρήστος Τσεβάς"

(Λιοσίων  18) 
Αφιέρωµα στα παν ηγύρια των  εξωκλησιών  των  Αχ α-

ρν ών

Εορταστικές εκδηλώσεις για το Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής 
από τις 11 έως τις 13 Απριλίου 2018 στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών. 

Χιλιάδες προσλήψεις στο 
∆ηµόσιο και τους δήµους
∆ιαγωνισµοί βρίσκονται σε εξέλιξη για προσλήψεις 
µόνιµου και εποχικού προσωπικού

«Μύρισε» προεκλογική περίοδος καθώς
χιλιάδες προσλήψεις στο ∆ηµόσιο και τους
ΟΤΑ βρίσκονται σε εξελιξη. Ειδικά στους
δήµους όλης της χώρας γίνεται το…
αδιαχώρητο καθώς αυξήθηκε σηµαντικά ο
αριθµός των εργαζόµενων µε τους
δηµάρχους, πάντως, να ανησυχούν για τη
χρηµατοδότηση που θα λάβουν προκειµέ-
νου να καλύψουν τις αυξηµένες µισθολογι-
κές δαπάνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τους
8.166 που πήραν το εισιτήριο για εργασία
µέσω του διαγωνισµού, πολλοί επιλαχόντες
θα κληθούν µέχρι το καλοκαίρι να πάνε να
εργαστούν.

Αλλά δεν είναι µόνον αυτοί. Κι άλλοι δια-
γωνισµοί βρίσκονται σε εξέλιξη για προσλή-
ψεις µόνιµου και εποχικού προσωπικού.
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Έ
λα και διαµόρφωσε µε την
οµάδα της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας Ελευσίνα 2021 το

πρόγραµµα της και άλλαξε την πόλη
σου!
Σε περιµένουµε να έρθεις µε την

παρέα σου! Τι χρειάζεται; Να αφιε-
ρώνεις 2 ώρες την εβδοµάδα,
ειδικότερα κάθε Τετάρτη, από τις 18
Απριλίου έως τις 27 Ιουνίου και
από τις 19 Σεπτεµβρίου µέχρι τις 

19 ∆εκεµβρίου (ώρες: 17:30 –
19:30).

Πού; Πότε, Πώς;

Χώρος εργαστηρίων: Παλιό Ανα-
ψυκτήριο Ελευσίνας, Παραλία Ελευ-
σίνας
Ηµεροµηνίες πρώτης φάσης εργα-
στηρίων:18 & 25 Απριλίου 2018
και ώρα 17:30

2, 9, 16, 23 & 30 Μαΐου 2018 και
ώρα 17:30
6, 13 & 27 Ιουνίου 2018 και ώρα
17:30
Ηλικίες: 12 – 15 ετών
∆ιάρκεια εργαστηρίων: 120 λεπτά

Η συµµετοχή στα εργαστήρια πραγ-
µατοποιείται  κατόπιν κράτησης
θέσης και αποστολής της φόρµας
συµµετοχής στο email info@eleu

sis2021.eu έπειτα από γονική
συναίνεση (συµπλήρωση και υπο-
γραφή φόρµας).

Ελεύθερη είσοδος, έως 15 συµµε-
τοχές µε σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες,
µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί
µας στο τηλέφωνο 210 553 7206 ή
στο email yannis.koukmas@eleu-
sis2021.eu.

EUphoria Teen Labs - ∆ηµιουργικά εργαστήρια εφήβων για
τους νέους 12-15 ετών της Ελευσίνας και της Μαγούλας.
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Χρόνια προβλήµατα και
αδυναµίες της αστυνοµίας στη
µάχη της κατά του εγκλήµατος
επαναφέρουν στο προσκήνιο

τα πρόσφατα κρούσµατα
κλοπών

Το πρώτο αφορά τη σταδιακή, αποδ-
υν άµωση των  υπηρεσιών  «πρώτης
γραµµής», όπως η οµάδα ∆Ι.ΑΣ. και η
υποδιεύθυν ση περιπολικών  της «Αµε-
σης ∆ράσης», που δραστηριοποιούν ται
στον  τοµέα της πρόληψης. Την  τελευ-
ταία τετραετία ο αριθµός των  αστυν ο-
µικών  που υπηρετούν  στην  οµάδα
∆ίκυκλης Αστυν όµευσης (∆Ι.ΑΣ.) έχ ει
µειωθεί κατά 550 άτοµα, καθώς σήµερα

αριθµεί 2.050 άτοµα στη δύν αµή της
αν τί 2.600 το 2014.

Μάλιστα, πολλοί αστυν οµικοί που
εµφαν ίζον ται ν α αν ήκουν  στην  οργαν ι-
κή της δύν αµη, υπηρετούν  ως αποσπα-
σµέν οι στη φύλαξη προσώπων , εν ώ
πολλές οµάδες αποσύρον ται από την
αστυν όµευση του τοµέα ευθύν ης τους
και εκτελούν  υπηρεσία στατικής φύλαξ-
ης έξω από ακίν ητα-στόχ ους.

Υποστελέχωση
Το τελευταίο διάστηµα και λόγω υπο-

στελέχ ωσης τα 16 από τα 19 τµήµατα
Ασφαλείας της ∆ιεύθυν σης Αστυν οµίας
Αθην ών  βάζουν  λουκέτο κατά τις
ν υχ τεριν ές ώρες και όσες υποθέσεις
προκύπτουν  στη διάρκεια της ν ύχ τας
διεκπεραιών ον ται από «περιοδεύον »
αν ακριτικό κλιµάκιο. Τα µόν αQ διαν -
υκτερεύον τα είν αι αυτά της Οµόν οιας,

των  Εξαρχ είων  και του Συν τάγµατος.
Προβληµατική περιγράφεται η κατάστα-
ση και σε ό,τι αφορά τις Οµάδες Πρόλ-
ηψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας
(ΟΠΚΕ). Οχ ι διότι έχ ουν  αποψιλωθεί
από προσωπικό, αλλά διότι βρίσκον ται
συχ ν ά εγκλωβισµέν ες στη φύλαξη
στόχ ων , όπως σπίτια επισήµων  κ.ο.κ.

Ταυτόχ ρον α µε τα παραπάν ω, οι
υπηρεσίες έν στολης αστυν όµευσης,
κυρίως, όµως, οι υπηρεσίες Ασφαλείας,
συν εχ ίζουν  ν α αν τιµετωπίζουν  τη λεγό-
µεν η «αν ακύκλωση» του εγκλήµατος. Κι
αυτό διότι σκληροί κακοποιοί που
συλλαµβάν ον ται και φυλακίζον ται για
βαριά εγκλήµατα, όπως έν οπλες
ληστείες και απόπειρες αν θρωποκτο-
ν ιών , αποφυλακίζον ται χ άρη και σε
ευν οϊκές διατάξεις της ν οµοθεσίας και
επιστρέφουν  άµεσα στο έγκληµα. Στη
διάρκεια της εβδοµάδας και µε αφορµή
τα γεγον ότα της Κηφισιάς, υψηλόβαθµος

αξιωµατικός της Ασφάλειας Αττικής εξέφ-
ρασε τον  προβληµατισµό του για το
γεγον ός ότι επίκειται το επόµεν ο διά-
στηµα ν έο κύµα αποφυλακίσεων
σκληρών  κακοποιών , εξέλιξη που θα
έχ ει άµεση επίπτωση στους δείκτες του
εγκλήµατος κυρίως στην  Αττική αλλά και
στην  Περιφέρεια.

Σηµειών εται, τέλος, ότι το ψηφιακό
σύστηµα επικοιν ων ίας της ΕΛ.ΑΣ.
(Tetra – Sepura) παραµέν ει ουσιαστικά
αν εν εργό (εν εργοποιείται µόν ο κατά τις
επισκέψεις ξέν ων  επισήµων ), µε συν έ-
πεια οι οργαν ωµέν ες εγκληµατικές οµά-
δες ν α παρακολουθούν  τη συχ ν ότητα
των  αστυν οµικών  που τους κατα-
διώκουν . 

«Σε πολλές αστυν οµικές επιχ ειρήσεις
αποκαλύπτεται ότι οι ύποπτοι ακούν ε
όσα λέµε µέσω ασυρµάτου και καταφέρ-
ν ουν  ν α διαφεύγουν  τη σύλληψη»,
δήλωσε αστυν οµική πηγή.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Αισθητός σεισµός στην Αττική 
- Στο Μενίδι το επίκεντρο- Στο Μενίδι το επίκεντρο

Σεισµός σηµειώθηκε το απόγευµα της ∆ευτέρας
του Πάσχα στην Αττική. Έγινε αισθητός κυρίως
στα Βόρεια Προάστια. 
Σύµφωνα µε τις πρώτες µετρήσεις η δόνηση

ήταν ασθενής, 2,6 Ρίχτερ, µε επίκεντρο περίπου
15 χιλιόµετρα βορείως του κέντρου της Αθήνας,
στην περιοχή του Μενιδίου. 

Γέµισε η αγορά µε πλαστά:
Αποσύρθηκαν 694.000 χαρτονοµίσµατα
το 2017- Τα περισσότερα 50ευρα

Στα 694.000 αν ήλθαν  τα πλαστά τραπεζογραµµάτια
που αποσύρθηκαν  από την  κυκλοφορία το 2017.
Σύµφων α µε τα στοιχ εία της Ευρωπαϊκής Κεν τρικής
Τράπεζας ο αριθµός τους ήταν  αυξηµέν ος σχ έση µε
την  προηγούµεν η χ ρον ιά ωστόσο σε σύγκριση µε τον
αριθµό των  γν ήσιων  τραπεζογραµµατίων  σε ευρώ σε
κυκλοφορία, το ποσοστό των  πλαστών  είν αι πολύ
χ αµηλό.
∆ηµοφιλέστερος στόχ ος των  παραχ αρακτών  είν αι τα

τραπεζογραµµάτια των  20 και των  50 ευρώ, τα οποία
το 2017 αν τιπροσώπευαν  αθροιστικά πάν ω από το
85% του συν ολικού αριθµού των  πλαστών  που
κατασχ έθηκαν . 
Το µερίδιο των  πλαστών  τραπεζογραµµατίων  των  20

ευρώ µειώθηκε το 2017.
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  112200
ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

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

Πασχαλινές ευχές µε τους εργαζόµενους του δήµου αντάλλαξε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Πασχ αλιν ές ευχ ές µε τους εργαζόµεν ους του δήµου αν τάλλαξε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός, ο οποίος το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, επισκέφθηκε όλες
τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρν ών  συν οδευόµεν ος από τους Αν τιδηµάρχ ους: ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  και Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού κα Λουΐζα Κοσµίζου, Καθαριότητας
και Αν ακύκλωσης κ. Θεόδωρο Συριν ίδη, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και ν έας Γεν ιάς κ. Ευστάθιο Τοπαλίδη, Οικον οµικών  κ. Ηλία Ζητούν η, Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών
κ. Παν αγιώτη Πολυµεν έα, Περιβάλλον τος και Πρασίν ου κ. Πολύκαρπο Παπαδόπουλο, Κοιν ων ικής Πολιτικής κ. Γιώργο Σταύρου και Τοπικής Αν άπτυξης και Εξυπηρέτ-
ησης του Πολίτη κ. Αν τών η Παλιούρα, καθώς επίσης και από τους Προέδρους των  Νοµικών  Προσώπων  του ∆ήµου Αχ αρν ών : ∆ηµοτικής Φρον τίδα Αχ αρν ών  κ. Γιώργο
∆ασκαλάκη, Σχ ολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρν ών  κα Γεωργία Ευθυµιάδου και Σχ ολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχ α-
ρν ών  κ. Κώστας Καρυδάκη. 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός και τα στελέχ η της δηµοτικής αρχ ής, ευχ ήθηκαν  στους εργαζόµεν ους Χρόν ια Πολλά, Καλή Αν άσταση µε Υγεία και κάθε
προσωπική και οικογεν ειακή ευτυχ ία, καθώς και ν α περάσουν  όµορφα τις εορταστικές ηµέρες µε αγαπηµέν α τους πρόσωπα. 
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

Παρέµβαση Μητσοτάκη για τη δηµόσια ασφάλεια.
Ζήτησε από την ηγεσία της ΕΛΑΣ να αξιοποιήσει
το 20% όσων έχουν διατεθεί στη φύλαξη της Νέας
∆ηµοκρατίας. 
«Συγκεκριµένα, του ζήτησα να αποδεσµεύσει το

σύνολο της Οµάδας ∆ίας που φυλάσσει τα γραφεία
του κόµµατος και το πολιτικό µου γραφείο προς
αξιοποίηση για τις ευρύτερες επιχειρησιακές
ανάγκες της αστυνοµίας.»

Αναλυτικά όλη η ανάρτηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη στο Facebook:
«∆ιάβασα την Κυριακή το ρεπορτάζ για την
επιλογή της κυβέρνησης να µειώσει κατά 30%
τους αστυνοµικούς που πραγµατοποιούν
περιπολίες στις γειτονιές της χώρας. 

Eπιβεβαιώνει πλήρως όσα η Ν∆ καταγγέλλει εδώ
και  καιρό και  µαζί  µε την αποφυλάκιση
εκατοντάδων κακοποιών, λόγω του νόµου
Παρασκευόπουλου, εξηγεί  την αύξηση της
εγκληµατικότητας».

Ο πρόεδρος της Ν∆ επαναλαµβάνει πως η
ασφάλεια του πολίτη είναι βασική προτεραιότητά
του επισηµαίνοντας:«Και αυτή προϋποθέτει την
επιστροφή των αστυνοµικών στους δρόµους και
τις γειτονιές. Χρειαζόµαστε περισσότερες
περιπολίες, ενίσχυση της οµάδας ∆ίας και
καλύτερη κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού
της ΕΛ.ΑΣ. Ξέρω ακριβώς τι θα κάνουµε εφόσον
οι πολίτες µας εµπιστευθούν στις επόµενες
εκλογές για να αποκαταστήσουµε το αίσθηµα της
ασφάλειας. Αλλά µέχρι τότε δεν µπορούµε να

µένουµε µόνο στα λόγια».

Επίσης, αναφέρει ότι για αυτό επικοινώνησε µε
τον αρχηγό της Αστυνοµίας και του ζήτησε να
αξιοποιήσει το 20% των αστυνοµικών που έχουν
διατεθεί για τη φύλαξη της Νέας ∆ηµοκρατίας,
προκειµένου να επιστρέψουν άµεσα σε
περιπολίες στις γειτονιές.
«Συγκεκριµένα, του ζήτησα να αποδεσµεύσει το
σύνολο της Οµάδας ∆ίας που φυλάσσει τα γραφεία
του κόµµατος και το πολιτικό µου γραφείο προς
αξιοποίηση για τις ευρύτερες επιχειρησιακές
ανάγκες της αστυνοµίας. Είµαι σίγουρος ότι αν
όλοι  -κόµµατα, πολιτικοί , δηµοσιογράφοι ,
επιχειρηµατίες- επαναξιολογήσουµε τις
πραγµατικές µας ανάγκες φύλαξης θα
αποδεσµεύσουµε έναν σηµαντικό αριθµό
αστυνοµικών για να κάνουµε τις γειτονιές µας πιο
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Ο ΟΑΕ∆ συµπεριέλαβε σε
εγκύκλιο όλες τις υποχρεώσεις του
ανέργου και  δηµιούργησε έναν
ξεχωριστό «οδηγό» προς αποφυγήν
για να µην αντιµετωπίσει τον κίνδυνο
της διαγραφής από το µητρώο του
Οργανισµού. Υπενθυµίζεται  ότι
σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα
στοιχεία, τον Φεβρουάριο έφτασαν το
1.081.060 οι εγγεγραµµένοι άνεργοι
στον ΟΑΕ∆. Ας δούµε πιο αναλυτικά
τι πρέπει να προσέχουν οι άνεργοι
για να διατηρηθούν εντός µητρώων
του Οργανισµού:

1. Να δηλώνουν αληθή και πλήρη
στοιχεία και να προσκοµίζουν τα
αναγκαία αποδεικτικά και έγγραφα
που τους ζητούνται.

2. Να συνεργάζονται µε τον Εργα-
σιακό Σύµβουλο (Ε.Σ.), µετά την
έγγραφη πρόσκληση του, για την
κατάρτιση του Ατοµικού Σχεδίου ∆ρά-
σης (Α.Σ.∆.). Εξαιρούνται οι εκπαι-
δευτικοί, οι οικοδόµοι και οι εργαζό-
µενοι που καθίστανται βραχυχρόνια
άνεργοι, για τους οποίους η κατάρτι-
ση Α.Σ.∆. είναι προαιρετική.

3. Να αποτυπώνουν στο Α.Σ.∆. τους
επαγγελµατικούς στόχους του και να
συµφωνούν µε τον Ε.Σ. τις διαδοχικές
ενέργειες που απαιτούνται για την
εργασιακή και επαγγελµατική τους
ένταξη.

4. Να αναζητούν ενεργά εργασία.

5. Να συναινούν σε κατάλληλες
θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε το
Α.Σ.∆. και εφόσον πληρούνται προϋ-
ποθέσεις όπως το ύψος της αµοιβής,
η διάρκεια της απασχόλησης, ο χρό-
νος και τα ωράρια εργασίας, η απόστα-
ση του χώρου εργασίας και οι συνθή-
κες εργασίας. Ο άνεργος δεν υποχρε-
ούται να αποδέχεται θέσεις µερικής ή

εκ περιτροπής απασχόλησης ή προ-
σωρινής εργασίας. Έχουν δικαίωµα
απόρριψης θέσης όσοι αποδεδειγµέ-
να πρόκειται να προσληφθούν σε µια
µονιµότερη θέση εργασίας ή να ξεκι-
νήσουν εκπαίδευση, αυτοαπασχόλ-
ηση ή στρατιωτική θητεία (εντός του
επόµενου εξαµήνου) ή να συνταξιο-
δοτηθούν (εντός του επόµενου
έτους).

6.Στο πλαίσιο του συµφωνηµένου
Α.Σ.∆. εάν δεν έχουν παρέλθει δώδε-
κα πλήρεις και συνεχόµενοι µήνες
ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναι-
νούν σε θέσεις εργασίας µε απο-
δοχές τουλάχιστον ίσες µε το 100%
των αποδοχών της τελευταίας θέσης
εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι
αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν
λόγω ποσοστό δεν µπορεί να είναι
χαµηλότερες από τα εκάστοτε νόµιµα
κατώτατα όρια για τον κλάδο και το
επάγγελµα.

7. Στο πλαίσιο του συµφωνηµένου
Α.Σ.∆. εάν έχουν παρέλθει δώδεκα
πλήρεις και συνεχόµενοι µήνες ανε-
ργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναι-
νούν σε θέσεις εργασίας µε απο-
δοχές τουλάχιστον ίσες µε το 90% των
αποδοχών της τελευταίας θέσης
εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι
αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν
λόγω ποσοστό δεν µπορεί να είναι
χαµηλότερες από τα εκάστοτε κατώτατα
νόµιµα όρια νια τον κλάδο και το επάγ-
γελµα.

8. Στο πλαίσιο του συµφωνηµένου
Α.Σ.∆., εάν έχουν παρέλθει δεκαοκτώ
πλήρεις και συνεχόµενοι µήνες ανε-
ργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναι-
νούν σε θέσεις εργασίας µε απο-
δοχές τουλάχιστον ίσες µε το 80% των
αποδοχών της τελευταίας θέσης
εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι
αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν

λόγω ποσοστό δεν µπορεί να είναι
χαµηλότερες από τα εκάστοτε κατώτατα
νόµιµα όρια για τον κλάδο και το επάγ-
γελµα.

9. Εφόσον πρόκειται για ανέργους
που δεν είχαν απασχοληθεί ποτέ ως
µισθωτοί στο παρελθόν ή είχαν
απασχοληθεί ως µισθωτοί µη πλήρο-
υς απασχόλησης, οι άνεργοι αυτής
της κατηγορίας πρέπει να συναινούν
σε κατάλληλες θέσεις εργασίας των
οποίων οι αποδοχές είναι τουλάχι-
στον ίσες µε τα εκάστοτε νόµιµα
κατώτατα όρια σύµφωνα µε τον κλάδο
και το επάγγελµα.

10. Οι άνεργοι πρέπει να συµµε-
τέχουν στα προτεινόµενα από τον
Οργανισµό προγράµµατα συµβουλευ-
τικής, κατάρτισης, απόκτησης εργασια-
κής εµπειρίας, απόκτησης δεξιοτή-
των, προσόντων και ενίσχυσης της
πιθανότητας ανάληψης µιας θέσης
εργασίας που συµφωνούνται στο
πλαίσιο του Α.Σ.∆. και στα οποία
έχουν δωρεάν πρόσβαση.

11. Εάν έχουν παρέλθει δεκαοκτώ
πλήρεις και συνεχόµενοι µήνες από
την κατάρτιση του Α.Σ.∆. και δεν έχουν
βρει εργασία, είτε µέσω ατοµικών
τους ενεργειών, είτε µέσω σχετικής
υπόδειξης από τον Ε.Σ. ή εάν έχουν
εµπλουτιστεί τα βιογραφικά τους, οι
άνεργοι πρέπει να προβαίνουν σε
συνεργασία µε τον Ε.Σ. σε επικαιρο-
ποίηση του Α.Σ.∆., µετά την οποία ο
Ε.Σ. µπορεί να τους υποδείξει νέα
κατάλληλη θέση εργασίας.

12. Οι άνεργοι πρέπει να ενηµε-
ρώνουν τον Ε.Σ. ή τον αντικαταστάτη
του ή τον προϊστάµενο τους, µε κάθε
πρόσφορο µέσο στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) Αν βρουν εργασία έστω και προ-
σωρινή ή συντρέχει άλλος λόγος δια-

γραφής τους από το Μητρώο Ανέρ-
γων ή αναστολής ή διακοπής της
τυχόν επιδότησής τους, εντός οκτώ
ηµερών και οπωσδήποτε πριν από
την εποµένη ανανέωση του δελτίου
ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώσεων
ανεργίας ή τη λήξη του µήνα επιδότ-
ησης.

β) Πριν από την αναχώρηση σε
περίπτωση µετάβασης στο εξωτερικό
για χρονικό διάστηµα που υπερ-
βαίνει τις είκοσι ηµέρες ανά ηµερο-
λογιακό έτος.

13. Σε περίπτωση αλλαγής του
τόπου κατοικίας του ή διαµονής τους,
οι άνεργοι πρέπει να δηλώσουν
εντός είκοσι ηµερών και οπωσδήπο-
τε κατά την επόµενη ανανέωση του
δελτίου ανεργίας ή την επόµενη
αυτοπρόσωπή τους εµφάνιση, τη νέα
τους διεύθυνση, είτε ηλεκτρονικά,
είτε υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλω-
σή τους, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα
τα σχετικά δικαιολογητικά, στο κατά-
στηµα του Οργανισµού, που είναι
κατά τόπο αρµόδιο για τη νέα τους
διεύθυνση.

14. Εφόσον λαµβάνουν τακτική
επιδότηση ανεργίας, οι άνεργοι πρέ-
πει να εµφανίζονται αυτοπροσώπως
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο.

15. Για την τήρηση των υποχρ-
εώσεών τους, οι άνεργοι οφείλουν
να συνεργάζονται µε τα ορισµένα από
τον Οργανισµό ελεγκτικά όργανα και
να ανταποκρίνονται εντός δέκα ηµε-
ρών, είτε µε την προσέλευση τους
στο τοπικό κατάστηµα όταν προσκα-
λούνται είτε µε την προσκόµιση ή
αποστολή εγγράφων και  λοιπών
στοιχείων, όταν τους ζητούνται, µε
παράταση της προθεσµίας στις δικαι-
ολογηµένες περιπτώσεις κωλύµα-
τος.

ΝΝΝΝΕΕΕΕΑΑΑΑ    ΕΕΕΕΓΓΓΓΚΚΚΚΥΥΥΥΚΚΚΚΛΛΛΛΙΙΙΙΟΟΟΟΣΣΣΣ
 ΟΑΕ∆ σε ανέργους: 
Αναζητήστε εργασία για να 
µην χάσετε την κάρτα ανεργίας

Εν οικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος 

(160τµ) στο κέν τρο 
του Ασπροπύργου 

(Κολοκοτρών η
& Υψηλάν του). 

∆ιαµορφωµέν ος χώρος 
µε αυτόν οµη 

θέρµαν ση, µεγάλο 
περιβάλλον τα χώρο. 

Τηλ. 6973823418

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛIΑΣ ΚΑΙ
Ν Η Σ Ι Ω ΤΙ Κ Η Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              
ΤΜΗΜΑ   1Ο         
∆/νση             :  Πύλη Ε                                                                          

Κεντρικός Λιµένας Πειραιά                              
Ταχ. Κώδικας :   Πειραιάς 

TELEFAX         :    2104616160                                             
Πληροφ ορίες :  ΣΙΑΦΛΙΑΚΗ Π.
Τηλέφ ων ο      :2131374370   

Πειραιάς,   04 /04/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Με την αριθ.
2901.1/22314/2018/22-03-2018
Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
προκηρύσσεται η πλήρωση οκτώ
(08) κενών οργανικών θέσεων επί
θητεία εκπαιδευτικού προσωπικού
(Ε.Π.) βαθµίδας Επίκουρου Καθη-
γητή, στις Ακαδηµίες Εµπορικού
Ναυτικού Ασπροπύργου , Ιονίων 

Νήσων, Κρήτης, Μακεδονίας και
Σύρου . 
Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων
από 12/04/2018 έως και την
11/05/2018. Πλήρες αντίγραφο
της προκήρυξης, µετά των παρα-
ρτηµάτων της, έχει αναρτηθεί στην
ι σ τ ο σ ε λ ί δ α
https ://diavgeia.gov.gr/f/nauti l -
ias_new  (Αναζήτηση: Ανά είδος
απόφασης/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων) και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  www.yen.gr. 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γεωργία ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον
Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη

∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα
100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. 
∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε

300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα. 
Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται
για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι -
σµός του. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό 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. Κατάλληλο 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)
300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα
35 τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπά-
νιο, προκασκευασµενο, µετα-
φέρεται στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,

προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέν-
τρα, πωλείται λόγω ανάγκης,
τιµή 20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

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

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-

ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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 ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπ-
υργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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.g
r. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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



Τετάρτη 11 Απριλίου 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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι

ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  

ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Η
ανθρωπογεωγραφία στον χώρο της εργασίας και οι
απολαβές τους αποτυπώνονται στα στοιχεία του
ΕΦΚΑ για τον Οκτώβριο µε βάση τα στοιχεία που

υποβάλλουν οι εργοδότες
Οπως δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε ο

ΕΦΚΑ και προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές
∆ηλώσεις, ο µέσος µισθός για µερική απασχόληση στον ιδιω-
τικό τοµέα τον περασµένο Οκτώβριο, διαµορφώθηκε στα 382
ευρώ, ενώ ο µέσος µισθός για την πλήρη απασχόληση διαµο-
ρφώθηκε σε 1.148,27 ευρώ. Συνολικά, 1.538.934 εργαζόµενοι
απασχολούνται µε πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα.
Συνεπώς, ο µέσος µισθός των 382 ευρώ που λαµβάνουν οι
657.542 εργαζόµενοι που απασχολούν ται µε µερική
απασχόληση αντιστοιχεί στο 29,9% του συνόλου των
2.194.048 εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία Οκτωβρίου 2017 ο µέσος µισθός για
το σύνολο των απασχολούµενων, µε πλήρη ή µερική

απασχόληση, ήτοι για 2.194.048 άτοµα, διαµορφώθηκε στα
920,20 ευρώ.

Συνολικά, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και επεξεργά-
στηκαν αφορούν 261.351 κοινές επιχειρήσεις και 13.625 από
οικοδοµοτεχν ικά έργα. Ο αριθµός των ασφαλισµένων οι
οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠ∆ ανέρχεται σε 2.119.366, εκ
των οποίων 2.081.825 σε κοινές επιχειρήσεις και 37.541 σε
οικοδοµοτεχν ικά έργα.

Η οικονοµική δραστηριότητα των ασφαλισµένων έχει ως
εξής: Στο σύνολο των ασφαλισµένων, 21,01% απασχολείται
στον κλάδο «Χονδρικό και Λιαν ικό Εµπόριο», 17,87% στον
κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,57% στις «Μετα-
ποιητικές Βιοµηχαν ίες». 21,63% των ασφαλισµένων µε
ελλην ική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιαν ικό
Εµπόριο», 15,85% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και
12,19% στις «Μεταποιητικές Βιοµηχανίες». 38,16% των ασφ-
αλισµένων µε υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε
«Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 13,84% στο «Χονδρικό και Λια-
ν ικό Εµπόριο» και 11,58% στη «∆ιαχείριση ακίνητης περιου-
σίας».

Η κατηγορία επαγγέλµατος στην οποία απασχολείται ο
µεγαλύτερος αριθµός ασφαλισµένων στις κοινές επιχειρήσεις
είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» µε ποσοστό 21,47%. 25,61%
των ασφαλισµένων µε ελλην ική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι
Γραφείου», 23,82% είναι «Απασχολούµενοι στην Παροχή
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγο-
ρές», ενώ 13,54% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και
Μικροεπαγγελµατίες». 31,83% των ασφαλισµένων µε υπηκο-
ότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρ-
εσιών και ως Πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές»,
28,32% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροε-
παγγελµατίες» και 19,08% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,53% των ασφαλισµέ-
νων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,71% στις κοι-
νές επιχειρήσεις. Στους εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση 

στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το
56,49%, ενώ µε µερική απασχόληση το 44,70%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,08% των ασφαλισµέ-
νων είναι έως 29 ετών και 52,48% έως 39 ετών. Επίσης,
71,52% του συνόλου των ασφαλισµένων είναι ηλικίας 25 έως
49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 71,63% και στα οικοδοµο-
τεχν ικά έργα είναι 65,17%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρή-
σεων, 18,41% των ασφαλισµένων είναι 50 έως 64 ετών, στις
κοινές επιχειρήσεις 18,16% και στα οικοδοµοτεχν ικά έργα
είναι 32,06%.

Ακόµη, στο σύνολο των ασφαλισµένων, 88,72% έχουν
ελλην ική υπηκοότητα, 2,15% άλλης χώρας ΕΕ και 9,13%
χώρας εκτός ΕΕ.

Στο σύνολο των ασφαλισµένων, η µέση απασχόληση είναι
20,89 ηµέρες, στους ασφαλισµένους στις κοινές επιχειρήσεις
21,00 και στους ασφαλισµένους στα οικοδοµοτεχν ικά έργα
14,59. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισµέ-
νους µε πλήρη απασχόληση, το µέσο ηµεροµίσθιο ανήλθε τον
περασµένο Οκτώβριο, στα 49,97 ευρώ και ο µέσος µισθός σε
1.148,27 ευρώ. Αντίστοιχα, στη µερική απασχόληση, ανήλθ-
αν στα 23,51 ευρώ και 382,91 ευρώ.

Στα οικοδοµοτεχν ικά έργα, το µέσο ηµεροµίσθιο είναι 39,51
ευρώ και ο µέσος µισθός 576,45 ευρώ. Να σηµειωθεί ότι στις
κοινές επιχειρήσεις η µέση απασχόληση και το µέσο ηµερ-
οµίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ηµέρες, ενώ στα
οικοδοµοτεχν ικά έργα για τις πραγµατοποιηθείσες ηµέρες.

Στις επιχειρήσεις µε λιγότερους από δέκα µισθωτούς, το
µέσο ηµεροµίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο
63,48% του µέσου ηµεροµισθίου των ασφαλισµένων σε
επιχειρήσεις µε πάνω από δέκα µισθωτούς, ενώ ο µέσος µισθ-
ός ανέρχεται σε 59,25%.

Το µέσο ηµεροµίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις
µε πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,24% του
αντίστοιχου ηµεροµισθίου των  αν δρών , εν ώ στη µερική
απασχ όληση το 95,32%.

Με µερική απασχόληση και 382€ το µήνα 1 στους 3 στον ιδιωτικό τοµέα
Πόσο αµείβονται οι γυναίκες, πού απασχολούνται οι περισσότεροι, ποιες ηλικίες εργάζονται


