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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από

23 έως 36 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, 

Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα 

Την ερχόµενη εβδοµάδα δροµολο-
γείται η εκτέλεση των κατεδα-
φίσεων στα ρέµατα στην περιοχή

της Μάνδρας
Μετά τις πρώτες κατεδαφίσεις αυθαιρέ-

των που ξεκίνησαν την περασµένη εβδο-
µάδα και συνεχίζονται σε δηµόσιες δασικές
εκτάσεις στο παραλιακό µέτωπο Αθηνών –
Σουνίου και στην περιοχή της Αγριλέζας,
σειρά είχε προχθές η κατεδάφιση αυθαιρέ-
των κτισµάτων και εγκαταστάσεων στην
περιοχή Μαραθώνα – ∆ιονύσου τα οποία
βρίσκονται σε δηµόσια δασική έκταση στο
Γραµµατικό (θέση Λιµνιώνα).

Η συγκεκριµένη κατεδάφιση γίνεται στο πλαίσιο της
επέκτασης του πρώτου τµήµατος της σύµβασης «Εκτέλε-
ση αµετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων
κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις
εντός των ορίων των ∆ήµων Μαραθώνα και ∆ιονύσου».

Την Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου, θα ξεκινήσουν οι κατε-
δαφίσεις που αναλαµβάνει να υλοποιήσει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), εφαρµόζοντας την
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την επιτάχυνση της
κατεδάφισης 3.200 αυθαιρέτων κτισµάτων στην Αττική.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράφεται την Τετάρτη 5 Σεπτεµ-
βρίου, η σύµβαση του ΥΠΕΝ µε το µειοδότη-εργολάβο για 

την κατεδάφιση των τελεσίδικα αυθαιρέτων που
βρίσκονται µέσα σε αιγιαλό στο παραλιακό µέτωπο Αθη-
νών – Σουνίου (35-70 χλµ). 

Την Παρασκευή, θα αρχίσει η εκτέλεση των κατεδα-
φίσεων µε βάση τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν
συνταχθεί από την Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττι-
κής.

Επιπλέον, την ερχόµενη εβδοµάδα δροµολογείται η
εκτέλεση των κατεδαφίσεων στα ρέµατα στην περιοχή της
Μάνδρας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.

Οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν τις αµέσως επόµενες
εβδοµάδες, µε νέες διαδοχικές προκηρύξεις διαγωνι-
σµών.

Στον «χορό» κατεδαφίσεων 
αυθαιρέτων µπαίνει και η Μάνδρα

∆ιάρρηξη πραγµατοποίησαν άγνωστοι στον οικίσκο που φιλοξενεί τα
γραφεία της οµάδας του Οµίλου Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας και βρίσκε-
ται στο προαύλιο του κλειστού γυµναστηρίου «Ανδρέας ∆ασκαλάκης».

Η κλοπή έγινε πιθανότατα το βράδυ της Κυριακής.
Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν ένα ασύρµατο τηλέφωνο και ένα λάπτοπ

όπου ήταν αποθηκευµένα στοιχεία της οµάδας.

Παρακάτω σχετική ανάρτηση του Ο.Κ.Ε.
∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΚΑΛΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ... Μας συγχωρειτε εαν δεν απαντουµε στα τηλεφωνα
προσωρινα, µας εκλεψαν και τη συσκευη. Θα επανελθουµε συντοµα.
Ευχαριστουµε πολυ για την κατανοηση.

∆ιέρρηξαν τα γραφεία ∆ιέρρηξαν τα γραφεία 
του Οργανισµού του Οργανισµού 
Καλαθοσφαίρισης Καλαθοσφαίρισης 
Ελευσίνας Ελευσίνας 
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Ένας Αλγερινός και ένας Αιγύπτιος
οµολόγησαν ότι είναι οι δράστες της ανθ-
ρωποκτονίας του65χρονου, µέσα στο

σπίτι του στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων,
στις 21 Αυγούστου.

Οι δύο αλλοδαποί προσήχθησαν το βράδυ της
∆ευτέρας στη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττι-
κής ως οι δύο βασικοί ύποπτοι για τη δολοφονία,
καθώς ταυτοποιήθηκαν από τα αποτυπώµατα που
βρέθηκαν στο σπίτι του 65χρονου, ο οποίος ήταν
θείος του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τοµέα Αττι-
κήςΓιώργου Καραµέρου.

Σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές οι δύο δράστες
σκότωσαν τον 65χρονο για να τον ληστέψουν.
Συγκεκριµένα, πήραν από τον άτυχο άνδρα 30
ευρώ, µερικά δαχτυλίδια και ένα κινητό.

Ο Αλγερινός, µετά τη στυγερή δολοφονία διέφυ-
γε στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί διέπραξε άλλη
ληστεία και συνελήφθη. Οι αστυνοµικοί ενηµέρω-
σαν για το συµβάν τους συναδέλφους τους στην 

Αθήνα και άµεσα κλιµάκιο του Ανθρωποκτονιών
µετέβη στη Θεσσαλονίκη. Αφού εξέτασαν τον
συλληφθέντα, τον µετέφεραν στα κεντρικά της
ΓΑ∆Α, όπου λίγο αργότερα οµολόγησε. Λίγο αργό-
τερα συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας και ο
Αιγύπτιος.

Μέχρι στιγµής, δεν έχει προκύψει ότι οι δύο δρά-
στες είχαν διαπράξει µαζί άλλες ληστείες, δρώντας
από κοινού, ως οµάδα.

Σύµφωνα µε τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του
65χρονου οφείλεται σε στραγγαλισµό, πιθανότατα
µε τη ζώνη που βρέθηκε δίπλα στη σορό του.

Η αστυνοµία µετέβη στο σπίτι του άτυχου
άνδρα, στην οδό Ιωάννου Λιόση, έπειτα από τηλε-
φώνηµα γειτόνων, λόγω της έντονης δυσοσµίας,
αλλά και επειδή η εξώπορτα του σπιτιού του ήταν
ανοιχτή. 

Ο 65χρονος άνδρας φρόντιζε τους δύο αλλοδα-
πούς και παραµένει άγνωστο πως οι δύο άνδρες
τον έπεισαν να µπουν στο σπίτι.

Οµολόγησαν οι δύο αλλοδαποί για τη δολοφονία
του 6655χχρροοννοουυ  σσττοουυςς  ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννεεςς

- Τον σκότωσαν για 30 ευρώ µερικά δαχτυλίδια και ένα κινητό

ΖΖεεφφύύρριι::  ΈΈκκλλεεψψαανν  
ππρροοττοοµµήή  ήήρρωωαα  
ΣΣττοουυςς  ««κκυυννηηγγοούύςς»»  χχααλλκκοούύ  
ππέέφφττοουυνν  οοιι  υυπποοψψίίεεςς  

ΤΤ ην προτοµή του ήρωα πεσόντος
Ανθυποσµηναγού αεροπόρου Στέλιου
Κλαπάκη από την πλατεία Ηρώων Πολ-

υτεχνείου στο Ζεφύρι , έκλεψαν άγνωστοι τα
ξηµερώµατα της Κυριακής 2 Σεπτεµβρίου.

Πρόκειται για µια προτοµή από χαλκό, µέταλλο
πουI όπως γνωρίζουν, οι ‘’γνωστοί-άγνωστοι’’
της περιοχής που συνηθίζουν τέτοιου είδους
αρπαγές , πουλώντας το θα τους αποφέρει
κάποιο κέρδος.

∆εν ειναι η πρώτη φορά που συµβαίνει τέτοιο
περιστατικό στην πόλη , γι’ αυτό εξάλλου κι ο
∆ήµος έχει  αναγκασθεί να φτιάχνει προτοµές

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς
σήµερα σε πέντε Περιφέρειες
Η Γ.Γ.Π.Π συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο

Ο
κίν δυν ος πυρκαγιάς
είν αι πολύ υψηλός για
την  Τετάρτη 5

Σεπτεµβρίου σε πέν τε Περ-
ιφέρειες της χ ώρας και συγκε-
κριµέν α: Αττικής, Στερεάς
Ελλάδας (Βοιωτία), Πελοπον -
ν ήσου (Μεσσην ία, Λακων ία,
Κοριν θία, Αργολίδα), ∆υτικής
Ελλάδας (Ηλεία, Αχ αΐα) και Ιον ίων  Νήσων  (Ζάκυν θος, Κεφαλον ιά), σύµφων α µε
τον  χ άρτη πρόβλεψης της Γεν ικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, η κατηγορία κιν δύν ου για τις συγκεκριµέ-
ν ες περιοχ ές είν αι 4.

Η Γ.Γ.Π.Π έχ ει εν ηµερώσει τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφ-
έρειες και τους δήµους των  συγκεκριµέν ων  περιοχ ών , ώστε ν α βρίσκον ται σε
αυξηµέν η ετοιµότητα πολιτικής προστασίας προκειµέν ου ν α αν τιµετωπίσουν  άµεσα
τυχ όν  επεισόδια πυρκαγιών .

Επίσης, η Γ.Γ.Π.Π συν ιστά στους πολίτες ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α
αποφεύγουν  εν έργειες στην  ύπαιθρο που µπορούν  ν α προκαλέσουν  πυρκαγιά
από αµέλεια, όπως η ρίψη αν αµµέν ων  τσιγάρων , το κάψιµο ξερών  χ όρτων  και κλα-
διών  ή υπολειµµάτων  καθαρισµού και η χ ρήση µηχ αν ηµάτων  που προκαλούν  σπι-
ν θήρες, εν ώ υπεν θυµίζεται, ότι κατά τη διάρκεια της αν τιπυρικής περιόδου απαγο-
ρεύεται η καύση των  αγρών .

Τ
η σύµβαση µε τον  αν άδοχ ο του
έργου της αν έγερσης της Στέγης
του Συλλόγου Αρβαν ίτικου Πολιτι-

σµού «Η Γρίζα», υπέγραψε ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς, το πρωί της
Τρίτης 4 Σεπτεµβρίου 2018.

«Η Στέγη της Γρίζας γίν εται πραγµα-
τ ι κ ό τ η τ α .
Υ π ογράψαµε
τη σύµβαση
και σύν τοµα
ξεκιν ούν  οι
ε ρ γ α σ ί ε ς » ,
υπογράµµισε ο
∆ ή µ α ρ χ ο ς
Χρήστος Παπ-
π ο ύ ς ,
τ ο ν ί ζ ο ν τ ας:
« Ή τ α ν
δέσµευσή και
επιθυµία µας
από την
πρώτη ηµέρα που αν αλάβαµε τη
∆ιοίκηση του ∆ήµου ν α εξασφαλίσουµε
και για τη Γρίζα, έν α χ ώρο που ν α
συν δέει το χ θες µε το σήµερα και θα
αν αδεικν ύει την  ιστορία και την  παρά-
δοση του ν τόπιου πληθυσµού». 

Η Στέγη της Γρίζας θεµελιών εται στις 14
Σεπτεµβρίου από τον  Χρήστο Παππού.
Το έργο γίν εται µε δαπάν η του ∆ήµου
Φυλής και τη µελέτη, τη δηµοπράτηση
και την  επίβλεψη έχ ει η Τεχ ν ική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου. 

Πρόκειται για έν α παραδοσιακό
αρβαν ίτικο
δ ι ώρ ο φ ο
κτίριο µε
υ π ό γ ε ι ο
και στέγη
που θα
αν εγερθεί
στην  καρ-
διά του
ισ τ ορικ ού
κ έ ν τ ρ ο υ
της πόλης.
Ακολουθεί
την  τοπι-
κή λαϊκή -

αρβαν ίτικη αρχ ιτεκτον ική και αποτε-
λείται από δύο κύριους κτιριακούς όγκο-
υς, που επικοιν ων ούν  µεταξύ τους: Τον
«πύργο» και το «µακρυν άρι», το οποίο
στην  τοπική αρχ ιτεκτον ική αποτελούσε
το «µεγάλο σπίτι». 

Υπέγραψε τη σύµβαση για την ανέγερση της 
Στέγης της «Γρίζας» ο δήµαρχος Φυλής
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Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Κορινθίας η
υπόθεση βιασµού ενός 14χρόνου, ο οποίος έπεσε θύµα
σεξουαλικής κακοποίησης από έναν 20χρονο Πακι-
στανό, στο Σοφικό.

Το περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνοµία η µητέρα
του ανήλικου ενώ ο φερόµενος ως δράστης συνελήφθη
µετά και την εξέταση του παιδιού από ιατροδικαστή, ο
οποίος βεβαίωσε τον βιασµό.

Όλα ξεκίνησαν πριν από µερικές ηµέρες όταν η
µητέρα, αλβανικής καταγωγής, συµφώνησε µε τον Πακι-
στανό φίλο της να πάρει το παιδί µαζί του σε µία
επιχείρηση που εργαζόταν προκειµένου να βγάλει µερο-
κάµατα.

Την Παρασκευή, ο 14χρόνος τηλεφώνησε στη µητέρα
του και της ζήτησε να επιστρέψει σπίτι καθώς παραπο-
νέθηκε πως δεν περνάει καλά. Όταν το παιδί γύρισε
πίσω αποκάλυψε ότι ο Πακιστανός προέβη σε άσεµνες
πράξεις πάνω του µε αποτέλεσµα η µητέρα να καταγ-
γείλει το περιστατικό στην αστυνοµία.

Ο 20χρονος προσήχθη στο ΑΤ του Σοφικού και συνε-
λήφθη καθώς όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική
εξέταση ο ανήλικος έφερε σηµάδια βιασµού. Ο δράστης
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα µε την κατηγορία του βια-
σµού ανηλίκου.

newsit

Κορινθία: 14χρονος κατήγγειλε τον βιασµό του από Πακιστανό

Σε ναυπηγείο στο Πέραµα το
πλοίο «Ελ. Βενιζέλος» 
- Η φωτιά έκαιγε πέντε µέρες

Σ
ε ν αυπηγείο στο Πέραµα για επισκευαστικές
εργασίες, από την  ακτή Ξαβερίου στον  Πειραιά,
θα οδηγηθεί το το επιβατηγό οχ ηµαταγωγό πλοίο

"Ελευθέριος Βεν ιζέλος", στο γκαράζ του οποίου είχ ε
εκδηλωθεί πυρκαγιά από αδιευκρίν ιστη µέχ ρι στιγµής
αιτία εν  πλω για τα Χαν ιά την  περασµέν η Τρίτη 28/08,
µε αποτέλεσµα ν α υποστεί σηµαν τικές ζηµιές.
Το πλοίο επέστρεψε άµεσα στο λιµάν ι του Πειραιά απο-
βιβάζον τας τους 875 επιβάτες και το µεγαλύτερο µέρος
από το πλήρωµα.
Τη φωτιά κατάφερε ν α κατασβέσει µετά από πέν τε
ηµέρες µεγάλη δύν αµη της πυροσβεστικής υπηρεσίας
εν ώ σταδιακά από το γκαράζ του πλοίου ξεφορτώθη-
καν  τα 80 φορτηγά και 152 ΙΧ οχ ήµατα που µετέφερε,
πολλά εκ των  οποίων  υπέστησαν  σηµαν τικές ζηµιές
αλλά και ολική καταστροφή. Το πλοίο επιθεωρείται και
σήµερα από πραγµατογν ώµον ες που έχ ουν  ορίσει η
εισαγγελία Πειραιά αλλά και το υπουργείο Ναυτιλίας
προκειµέν ου ν α συν ταχ θεί έκθεση για τα αίτια της
πυρκαγιάς.

Ύποπτοι άφησαν ...λάδια και 
στο Μουσείο Μπενάκη

Την  Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 διαπιστώθηκαν  ίχ ν η
άοσµης και διαφαν ούς λιπαρής ουσίας σε σηµεία του
Μουσείου Μπεν άκη Ελλην ικού Πολιτισµού. (κτίριο της
οδού Κουµπάρη).
Προκλήθηκαν  από δύο άτοµα, όπως σε πρόσφατη
συν αφή περίπτωση,  τα οποία καταγράφηκαν  από τις
κάµερες του συστήµατος ασφαλείας του Μουσείου.
Τα ίχ ν η εν τοπίστηκαν  κυρίως σε βάσεις και πλαίσια,
ήσαν  αν αστρέψιµα και έχ ουν  ήδη καθαριστεί. Σε δύο
αν τικείµεν α της συλλογής εν τοπίστηκαν  ίχ ν η της ίδιας
ουσίας, χ ωρίς ν α έχ ει προκληθεί φθορά.
Η ∆ιοίκηση του Μουσείου Μπεν άκη γν ωστοποίησε το
περιστατικό στην  Ελλην ική Αστυν οµία και στο Υπο-
υργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, φορείς µε τους
οποίους βρίσκεται σε στεν ή συν εργασία για τον  εν το-
πισµό των  δραστών  και την  πρόληψη παρόµοιων  περ-
ιστατικών .

Πηγές ΕΕ: Περιµένουµε τι θα µας πει η Αθήνα για τις συντάξεις
«Θα ληφθεί υπόψη η συνολική εικόνα του συνταξιοδοτικού και όλες οι διαρθρωτικές
αλλαγές που συµφωνήθηκαν την περίοδο 2015-2016», τονίζει αξιωµατούχος της ΕΕ.

Γι α το προνοµοθετηµένο µέτρο περι κοπής των συντάξεων από 1ης Ιανουαρί ου
του 2019, οι  θεσµοί  θα περι µένουν να δουν τι  έχουν να πουν οι  ελληνι κές
αρχές: αυτό δήλωσε σήµερα από τι ς Βρυξέλλες αξι ωµατούχος της Ευρω-

παϊ κής Επι τροπής, προσθέτοντας ότι  θα ληφθεί  υπόψη η συνολι κή ει κόνα του
συνταξι οδοτι κού και  όλες οι  δι αρθρωτι κές αλλαγές που συµφωνήθηκαν την
περί οδο 2015-2016, µε την ταυτόχρονη επι σήµανση εκ µέρους του ότι  η χώρα µας
εί ναι  εντός δηµοσι ονοµι κών στόχων.

Άλλωστε, ο προϋπολογι σµός του 2019, συµπερι λαµβανοµένου του ζητήµατος
των συντάξεων, θα συζητηθεί  κατά την πρώτη αποστολή των θεσµών µετά τη
µνηµονι ακή εποχή, µι α αποστολή η οποί α θα πραγµατοποι ηθεί  µεταξύ 10 και  14
Σεπτεµβρί ου στην Αθήνα. Η αποστολή αυτή λαµβάνει  χώρα ένα µήνα πρι ν την
κατάθεση του προσχεδί ου του προϋπολογι σµού στην Επι τροπή στι ς 15 Οκτω-
βρί ου, επί σης στην αποστολή θα συµµετέχουν όλοι  οι  θεσµοί , συµπερι λαµβανο-
µένου και  του ∆ι εθνούς Νοµι σµατι κού Ταµεί ου.

Ο ί δι ος αξι ωµατούχος τόνι ζε ότι  η Ελλάδα βρί σκεται  εντός δηµοσι ονοµι κών στόχων και  ότι  µάλι στα σύµφωνα µε τι ς τελευταί ες
προβλέψει ς των θεσµών (Επι τροπής και  ΕΚΤ), το 2019 το πρωτογενές πλεόνασµα εκτι µάται  στο 3,8% του ΑΕΠ, κάτι  το οποί ο
σηµαί νει  ότι  υπάρχει  ένα δηµοσι ονοµι κό περι θώρι ο της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ. Ο ί δι ος αξι ωµατούχος υπογράµµι ζε, επί σης,
ότι  οι  υπουργοί  του eurogroup θα θέλουν να δουν «την πλήρη δηµοσι ονοµι κή ει κόνα» πρι ν λάβουν µι α απόφαση, καθώς, όπως εί πε,
«οι  τελευταί ες συζητήσει ς έγι ναν το 2017, υπό τελεί ως δι αφορετι κές δηµοσι ονοµι κές συνθήκες».

Ο αξι ωµατούχος της Επι τροπής ανέφερε, εξάλλου, ότι  αυτή η αποστολή δεν έχει  σκοπό τη «δι απραγµάτευση», όπως γι νόταν κατά
τη δι άρκει α των µνηµονί ων, αλλά τη «δι αβούλευση» και  τη «συζήτηση» γι α το σχεδι ασµό της πολι τι κής που θα ακολουθηθεί  το επό-
µενο έτος. Σχολί ασε, δε, ότι  οι  ελληνι κές αρχές θα µπορούσαν να εξετάσουν αν οι  συζητήσει ς µε τους εκπροσώπους των θεσµών
θα συνεχι στούν στο Hilton ή αν θα επι στρέψουν στα Υπουργεί α.

Σύµφωνα µε τον ί δι ο αξι ωµατούχο, ο σκοπός αυτής της επί σκεψης των θεσµών, στο οποί ο υπάγεται  πλέον η Ελλάδα, εί ναι  τετρ-
απλός.

Πρώτον, οι  θεσµοί  θέλουν να δουν τη µακροοι κονοµι κή και  δηµοσι ονοµι κή κατάσταση της Ελλάδας. ∆εν θα υπάρξει  κάποι α τελι -
κή αποτί µηση, προέβλεψε ο αξι ωµατούχος, σηµει ώνοντας ότι  η Επι τροπή θα δώσει  στη δηµοσι ότητα τι ς εκτι µήσει ς της στι ς αρχές
Νοεµβρί ου.

∆εύτερον, κατά την αποστολή τους στην Αθήνα, οι  θεσµοί  και  οι  ελληνι κές αρχές θα έχουν την ευκαι ρί α να κάνουν νωρί ς κάποι ες
προκαταρκτι κές συζητήσει ς όσον αφορά τον προϋπολογι σµό του 2019, συµπερι λαµβανοµένου και  του ζητήµατος των συντάξεων.

Τρί τον, θα εξεταστεί  το θέµα των µεταρρυθµί σεων, π.χ. ι δι ωτι κοποι ήσει ς, προσλήψει ς στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσί ων Εσόδων,
µεί ωση των µη εξυπηρετούµενων δανεί ων, αλλαγές στο δι καστι κό σύστηµα κ.λ.π.

Τέταρτον, οι  θεσµοί  θα ζητήσουν από τι ς ελληνι κές αρχές την επι και ροποί ηση της στρατηγι κής της ανάπτυξης της Ελλάδας.
Τέλος, ο κοι νοτι κός αξι ωµατούχος σηµεί ωσε ότι  η πρώτη έκθεση γι α την Ελλάδα θα δηµοσι οποι ηθεί  τον Νοέµβρι ο και  θα συµπέ-

σει  µε τη δηµοσι οποί ηση της αξι ολόγησης της Επι τροπής γι α τους προϋπολογι σµούς των κρατών-µελών της ευρωζώνης. Η δεύτε-
ρη έκθεση θα δηµοσι οποι ηθεί  στα τέλη Φεβρουαρί ου και  η τρί τη στα τέλη Μαϊ ου, όταν η Επι τροπή θα δώσει  στη δηµοσι ότητα τι ς
συστάσει ς της γι α τα κράτη-µέλη της ΕΕ.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσχχοολλιικκώώνν

εειιδδώώνν  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ  

Με χαρά σας περιµένουµε να σας κεράσο-
υµε και να γνωριστούµε από κοντά. Τρίτη
4/9, Τετάρτη 5/9 και Πέµπτη 6/9 από τις

18:00 έως 21:00, ο Σύλλογος Άγιος Αλέξανδρος θα
βρίσκετε στην πλατεία ∆ηµαρχείου για την συλλο-
γή σχολικών ειδών. 

Ένα τετράδιο, δυο µολύβια µια γόµα ο καθένας
µας..... όλοι µαζί ενωµένοι µπορούµε να µην αφή-
σουµε κανένα παιδί χωρίς σχολικά.

Η∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας, για ακόµα µία χ ρον ιά συγκεν -

τρών ει σχ ολικά είδη για ν α δοθούν  σε µαθητές
που οι οικογέν ειές τους, αν τιµετωπίζουν  οικο-
ν οµικές δυσκολίες.

Καλούµε όλους τους συµπολίτες µας ν α συµµε-
τέχ ουν  σε αυτήν  την  προσπάθεια έτσι ώστε και
αυτή τη χ ρον ιά ν α γεµίσει χ αµόγελα η σχ ολική
τσάν τα.

Τα σχ ολικά είδη που µπορείτε ν α προσφέρετε
είν αι:

- Σχ ολικές τσάν τες ∆ηµοτικού - Γυµν ασίου –
Λυκείου 

- Τετράδια 3 θεµάτων , Τετράδια 4 θεµάτων ,
Τετράδια 5 θεµάτων

- Τετράδια µπλε
- Ξύστρες, ∆ιορθωτικά,
- Κόλλες Stick,
- Γεωµετρικά όργαν α, Χάρακες, ∆ιαβήτες , Ψαλι-

δάκια
- Ντοσιέ µε διαφάν ειες,
- Φάκελοι µε κουµπί, Φάκελοι µε Λάστιχ ο
- Μπλοκ ζωγραφικής
- Ετικέτες, Ντύµατα Βιβλίων , Συν δετήρες
Η Συλλογή των  σχ ολικών  θα αρχ ίσει από 5 Σεπτεµ-

βρίου 2018 και θα συν εχ ιστεί καθ’ όλη την  διάρκεια του
µήν α από τη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισµου του ∆ήµου 

Ελευσίν ας, στην  διεύθυν ση Ερµού και Αθην άς, στο
ισόγειο, από 7:00 π.µ. – 3:30 µ.µ. 

Επίσης, καλάθια συλλογής σχ ολικών  ειδών  θα
υπάρχ ουν  στα βιβλιοπωλεία της Ελευσίν ας

Α) Γράφηµα, Ελ. Βεν ιζέλου 39, Β) Καν άκη, Ερµού 21
Γ) Μαν ώλακα, Νικολαΐδου 63.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
Συλλογή σχολικού υλικού από 5 Σεπτεµβρίου 2018 

έως το τέλος του µήνα από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας

Πραγµατικότητα το πλήρως ανακαινισµένο
γήπεδο 7x7 στο Ζεφύρι 

Ο
λοκληρώθηκε σε χ ρόν ο ρεκόρ, η αν ακατασκευή του γηπέδου
ποδοσφαίρου 7x7 στο Ζεφύρι .Την  ικαν οποίησή του για τη
γρήγορη ολοκλήρωση του έργου εξέφρασε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής.

«Παραδίδουµε σήµερα µε χ αρά στη ν έα γεν ιά έν α πραγµατικό στολίδι.
Ετοιµάσαµε έν α χ ώρο σύγχ ρον ο και ασφαλή για την  άθλησή των  παι-
διών . Κάν αµε πραγµατικότητα τη δέσµευσή µας και  δώσαµε λύση, σε
σύν τοµο χ ρόν ο, σε έν α πάγιο αίτηµα των  κατοίκων  και των  αθλητικών
συλλόγων  της περιοχ ής» τον ίζει ο Χρήστος Παππούς .

Στο γήπεδο τοποθετήθηκε χ λοοτάπητας ν έας γεν ιάς, αν τικαταστά-
θηκαν  τα τέρµατα, οι πάγκοι των  αθλητών , των  προπον ητών  και των
παραγόν των  της οµάδας , τοποθετήθηκε ν έο πλευρικό δίχ τυ και εγκα-
ταστάθηκαν  προστατευτικά πλευρικά στρώµατα ασφαλείας, από
αφρώδη υλικό συν ολικού µήκους 230 µέτρων  και µεταβλητού ύψους. 

«Πρόκειται ουσιαστικά για έν α ν έο γήπεδο που δεν  έχ ει καµία σχ έση
µε το παλιό. Τα έργα και οι παρεµβάσεις µας άλλαξαν  ριζικά την  εικόν α
και την  λειτουργικότητα του γηπέδου το οποίο εκτός των  άλλων  πλέον
ηλεκτροδοτείται για ν α µπορεί ν α γίν εται χ ρήση του γηπέδου και
ν υχ τεριν ές ώρες.

Παράλληλα έχ ουµε τοποθετήσει µεταλλικό στέγαστρο 100 τετραγω-
ν ικών  µέτρων  που προστατεύει  παιδιά και γον είς από
το κρύο, τον  ήλιο και τη βροχή  κατά τις µετακιν ήσεις
τους από τα αποδυτήρια προς το χ ώρος άθλησης» υπο-
γραµµίζει ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης
Σχ ίζας. 

Οι εργασίες ξεκίν ησαν  τον  Ιούν ιο προκειµέν ου ν α
µην  διαταραχ θεί το πρόγραµµα των  παιδιών  και
συν εχ ίστηκαν  εν τατικά όλο το καλοκαίρι. Η µελέτη
εκπον ήθηκε από την  Τεχ ν ική Υπηρεσία η οποία είχ ε
και την  επίβλεψη. Οι εργασίες αν ακαίν ισης χ ρηµατοδο-
τήθηκαν  από πόρους του ∆ήµου Φυλής. 

Ένωση Πανασπροπυργιακού 
- ∆όξας Ασπροπύργου

ΕΕγγγγρρααφφέέςς  κκααιι  δδηηλλώώσσεειιςς  
σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  γγιιαα  ττιιςς  αακκααδδηηµµίίεεςς
ααππόό  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  0055//0099//22001188  

H Έν ωση Παν ασπροπυργιακού - ∆όξας Ασπροπύρ-
γου βρίσκεται στην  ευχ άριστη θέση ν α σας αν α-
κοιν ώσει πως από την  Τετάρτη 05/09/2018 µεταξύ
17.00 µ.µ και 20.00µ.µ, θα πραγµατοποιούν ται εγγραφ-
ές και δηλώσεις συµµετοχ ής για τις ακαδηµίες της Οµά-
δος µας!

Οι εγγραφές θα λαµβάν ουν  χ ώρα στα γραφεία της
ακαδηµίας µας στο ∆ηµοτικό στάδιο Ασπροπύργου
στην  οδό Μπουµπουλίν ας 18 στον  Ασπρόπυργο!

Η διοίκηση της Έν ωσης επιθυµεί από τη µεριά της ν α
ευχ ηθεί µια καλή και δηµιουργική χ ρον ιά στους µικρούς
µας ποδοσφαιριστές και στις οικογέν ειες τους!

Σας ευχ αριστούµε εκ των  προτέρων  για την  αν ταπό-
κριση σας!



Στην τελική ευθεία µπήκε το 
«36ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2018»

Σ
την τελική ευθεία µπήκε το «36ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ
2018» το οποίο θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Σεπτεµ-
βρίου 2018.Για 36η διαδοχική χρονιά οι δροµείς οι

οποίοι θα ξεκινήσουν στις 7 το πρωί από τα προπύλαια της
Ακρόπολης των Αθηνών θα διασχίσουν την απόσταση
Αθήνα – Σπάρτη και θα περάσουν από τη Νέα Πέραµο και
κατόπιν, Μέγαρα, Κινέτα.

Θα είναι µια πρώτης τάξης ευκαιρία για τους φιλάθλους
του ∆ήµου Μεγαρέων να θαυµάσουν από κοντά και να χειρ-
οκροτήσουν τους συµµετέχοντες µε τη σιδερένια θέληση
και αντοχή.

Περίπου 400 δροµείς από 50 χώρες από όλα τα σηµεία
του πλανήτη, µεταξύ αυτών 60 Έλληνες, θα ξεκινήσουν το
µακρύ δροµικό ταξίδι των 246,6 χιλιοµέτρων στα βήµατα του
αρχαίου ηµεροδρόµου Φειδιππίδη.  

Εντατικές προπονήσεις πολλών µηνών ή και ετών ακόµη
και αντίστοιχη ψυχολογική προετοιµασία θα δώσουν τη
θέση τους στην τελική προσπάθεια για να φθάσουν το πολύ
µέσα σε 36 ώρες συνεχούς τρεξίµατος στο άγαλµα του βασι-
λιά Λεωνίδα στη Σπάρτη και να ακουµπήσουν τα πόδια του,
σηµάδι ότι τερµάτισαν.

6-θριάσιο Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου 2018    

Η πραγµατοποίηση ενός φωτογραφικού λευ-
κώµατος µε κεντρικό θέµα το εργοστάσιο της
Πυρκάλ µε το βλέµµα στραµµένο στο ανθρώπινο
δυναµικό αποτελεί σίγουρα ένα πολύτιµο τεκµήρ-
ιο για την πρόσφατη ιστορία του τόπου της Ελευ-
σίνας.

Το πόνηµα του Βαγγέλη Γκίνη ξεκίνησε τον
Μάιο του 2017 και µέσα από τη διαδικασία της
φωτογράφισης και την αγωνία για την καλύτερη
απόδοση της ατµόσφαιρας των µισο-εγκαταλε-
λειµµένων χώρων ο καλλιτέχνης συνέλαβε την
ιδέα να στραφεί προς τη φωτογραφική αποτύπω-
ση ανθρώπων που βίωσαν αυτούς τους χώρους
εργασίας.

Έτσι, η φωτογραφική καταγραφή έχει αποδώσει
πέραν των υλικών τεκµηρίων και άυλα ανθρώπι-
να συναισθήµατα και έχει µετατραπεί σε µια ζων-

τανή αφήγηση, χωρίς να µειωθεί η αισθητική αξία
της φωτογραφίας. Αντιθέτως η φωτογραφική
αποτύπωση προβάλλει δεξιοτεχνικά και µια άλλη
διάσταση, αυτή του έµψυχου υλικού, µε τα συναι-
σθήµατα και τις αναµνήσεις να αναβλύζουν πίσω
από κάθε άψυχο αντικείµενο, γιατί ακριβώς δεν
έχουν ξεκοπεί οι πράξεις και οι εµπειρίες από
τον βιωµατικό χώρο. 

Ο άνθρωπος, ουσιαστικός πρωταγωνιστής,
πρωτοστατεί και η σιωπή των χώρων µετατρέπε

ται σε ιστόρηση, ενώ ο άδειος, εγκαταλελειµµέ-
νος χώρος σε λαλίστατη εικόνα.

Αυτή η στενή σχέση, που αναπτύχθηκε ανάµε-
σα στο δηµιουργό- φωτογράφο και τους ανθ-
ρώπους της Πυρκάλ, παρότρυνε τον Βαγγέλη
Γκίνη σε µία εκ των έσω καταγραφή, τον παρ-
ακίνησε να επιδείξει ακόµα µεγαλύτερο ζήλο και
συνετέλεσε ουσιαστικά στην καλύτερη φωτογραφ-
ική ποιοτική απόδοση.

Επιµελήτρια Λουίζα Καραπιδάκη

Τροτύλη: Έκθεση του Βαγγέλη 
Γκίνη στην Ελευσίνα
... την Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2018,
στις 20:30 στο Παλαιό Ελαιουργείο 
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Σηµαντικές επιτυχίες από τους µαθητές του κοινωνικού φροντιστηρίου του ∆ήµου
Ιλίου, , καθώς από τα 15 παιδιά που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, 9
από αυτά εισήχθησαν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της

χώρας.
Σηµειώνεται ότι, το Κοινωνικό Φροντιστήριο από το 2012 προσφέρει δωρεάν πρόσθετη
διδακτική στήριξη σε µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε στόχο την ανακούφιση
των οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα, οι οποίες έχουν ενταχθεί στα Κοινωνικά Προ-
γράµµατα του ∆ήµου, βάσει κοινωνικών και οικονοµικών κριτήριων.
Όπως δήλωσε, φανερά ικανοποιηµένος, ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
«Η προσπάθεια που καταβάλλεται στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του ∆ήµου µας είναι άξια
συγχαρητηρίων. Με την επιτυχία τους οι νέοι παραδίδουν µαθήµατα θάρρους, επιµονής
και αισιοδοξίας, καθώς παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι οικογένειές τους, αξιο-
ποιούν µε τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που τους δίδονται για την κατάκτηση των
ονείρων τους.Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και στους γονείς τους για

τη δύναµη ψυχής, καθώς επίσης, στους εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι αγκάλιασαν µε αγάπη και στήριξαν αυτά τα παιδιά,
οδηγώντας τα στην επιτυχία. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερµά για την ανταπόκρισή τους, η οποία αποδεικνύει το αληθινό
πρόσωπο της προσφοράς και της αλληλεγγύης που διαθέτει η κοινωνία του Ιλίου.
Σε όσες νέες και νέους του Κοινωνικού µας Φροντιστηρίου δεν κατάφεραν να κατακτήσουν τους στόχους τους, θα ήθελα να τους
διαβεβαιώσω ότι είµαστε όλοι υπερήφανοι για την προσπάθεια και το θάρρος τους. Από τις δοκιµασίες της ζωής σίγουρα γινόµα-
στε δυνατότεροι και ωριµάζουµε, αλλά ποτέ δεν εγκαταλείπουµε τα όνειρά µας. Οι ευκαιρίες που επιφυλάσσει το µέλλον περιµέ-
νουν να τις κατακτήσετε.»

ΚΕΑ: Ποιοι πρέπει να βγάλουν
άµεσα κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆

Αλλαγές έχει νοµοθετήσει το υπουργείο
Εργασίας για τους δικαιούχους που λαµβά-
νουν ή θέλουν να αιτηθούν το Κοινωνικό

Εισόδηµα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ και µεταξύ άλλων έχουν
την υποχρεώση να εκδόσουν κάρτα ανεργίας. Ποιοι
όµως είναι υπόχρεοι

Συγκεκριµένα, από 01/08/2018 σε νέες αιτήσεις ΚΕΑ
που εγκρίνονται ή τροποποιούνται, εάν είχε δηλωθεί η
ένδειξη στο εργασιακό status ως “Άνεργος/η» , τότε θα
ισχύουν αυτές οι τρεις περιπτώσεις:

Εάν µέσα στο χρονικό περιθώριο (δηλαδή µέχρι το
τέλος του επόµενου µήνα από τον µήνα έγκρισης), ο
δικαιούχος ή ο υποψήφιος δικαιούχος ΚΕΑ (και τα άνε-
ργα µέλη του νοικοκυριού) κατέχουν κάρτα ανεργίας,
τότε δεν χρειάζεται καµία ενέργεια από τον δικαιούχο
προκειµένου να επισκεφθούν τα Κέντρα Κοινότητας,
διότι αυτόµατα ο ΟΑΕ∆ θα ενηµερώσει το σύστηµα του
ΚΕΑ.

Εάν δεν κατέχει ο δικαιούχος ή ο υποψήφιος δικαι-
ούχος ΚΕΑ (και τα άνεργα µέλη του νοικοκυριού) την
κάρτα ανεργίας, τότε η αίτηση ανακαλείται αυτοµάτως
(διακόπτεται αυτοµάτως το επίδοµα ΚΕΑ). Τότε σε
αυτήν την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωµα
επανυποβολής αίτησης από τον επόµενο µήνα από
αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκε η υποχρέωση από
το σύνολο (όλων) των υπόχρεων για εγγραφή όσων
µετέχουν στην αίτηση.

Εάν ο δικαιούχος ή ο υποψήφιος δικαιούχος ΚΕΑ (και
τα άνεργα µέλη του νοικοκυριού) ενώ δηλώνουν άνερ-
γοι στην αίτηση για το ΚΕΑ, αλλά δεν είναι δυνατή η
εγγραφή τους λόγω των προϋποθέσεων που θέτει ο
ΟΑΕ∆, τότε θα πρέπει να επισκεφθούν τα ΚΠΑ2 του
ΟΑΕ∆ προκειµένου να τους δοθεί βεβαίωση η οποία θα
αναγράφει το λόγο απόρριψης εγγραφής στο µητρώο
ανέργων. Την βεβαίωση αυτή θα πρέπει απαραιτήτως
να προσκοµιστεί από τον δικαιούχο στο γραφείο ΚΕΑ
του ∆ήµου µας, στις εξής διευθύνσεις:

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά για ΚΕΑ παραµένουν
τα ίδια εκτός της τρίτης παραπάνω περίπτωσης)

Σηµαντικές Επιτυχίες από τους Μαθητές του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου του ∆ήµου Ιλίου

Στις 7 Σεπτεµβρίου ανεβαίνει στο Παλαιό Ελαιουργείο
στην παραλία Ελευσίνας, στο πλαίσιο των Αισχυλείων
2018, το πρώτο έργο της τριλογίας της Ορέστειας του

Αισχύλου, Αγαµέµνων, σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις.
Μαζί του ένας σηµαντικός θίασος µε επικεφαλής τους: Μαρία
Πρωτόπαππα, Γιάννη Στάνκογλου, Αργύρη Πανταζάρα, Ιώβη
Φραγκάτου και Θοδωρή Κατσαφάδο. Πρόκειται για µια παρα-
γωγή των Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου – Stefi & Lynx
Productions/Arcadia Media – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ
Κοζάνης.

Υπόθεση:Ο Αγαµέµνων επιστρέφει στο Άργος, µετά το τέλος
του Τρωικού Πολέµου. Μπαίνει θριαµβευτικά στην πόλη και το
παλάτι, φέρνοντας µαζί του ως αιχµάλωτη την τρωαδίτισσα
πριγκίπισσα, ιέρεια του Απόλλωνα, µάντισσα Κασσάνδρα. Η
Κλυταιµνήστρα υποδέχεται τον σύζυγό της µε στόµφο και τιµή,
ωστόσο πολύ γρήγορα αποκαλύπτεται πως η ενθουσιώδης της
υποδοχή υποκρύπτει ένα οργανωµένο σχέδιο εκδίκησης για το
φόνο της κόρης τους, Ιφιγένειας, που ο Αγαµέµνονας θυσίασε
στην Αυλίδα, για να ξεκινήσουν τα πλοία της εκστρατείας δέκα
χρόνια πριν. Το κόκκινο χαλί που στρώνει για να τον δεχτεί
οδηγεί σ’ ένα λουτρό αίµατος όπου, µε τη συνέργεια του εραστή
της Αίγισθου, θα πνιγούν και ο ίδιος και η ερωµένη του.

Σηµείωµα του σκηνοθέτη:
Στον Αγαµέµνονα του Αισχύλου οι πρωταγωνιστές είναι κατα-

δικασµένοι να υποφέρουν και να πεθάνουν, τα µέλη του χορού
να υποφέρουν και να επιβιώσουν, να ξανασκεφτούν τα δεινά
τους και να βρουν µια διέξοδο. Σε µια πολιτεία που είναι καταδι

κασµένη στην αυτοκαταστροφή, οι πολίτες − που εκπροσω-
πούνται από τον χορό − πρέπει να βρουν τη δύναµη και την
πίστη να επαναπροσδιορίσουν τις ηθικές και πολιτειακές τους
αξίες για να επιβιώσουν.

Πιστεύω ότι το κύριο θέµα της συγκεκριµένης τραγωδίας είναι
η αφύπνιση του αισθήµατος ευθύνης των πολιτών. Πρόκειται για
την αρχή της σύγκρουσης: οι υπάκουοι πολίτες αισθάνονται
αναπόφευκτη την αντίδρασή τους στην κατεστηµένη τάξη πραγ-
µάτων.

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά – Κουστούµια: Κέννυ ΜακΛέλλαν
Μουσική-Μουσική ∆ιδασκαλία: Χάρης Πεγιάζης
Κίνηση: Έντι Λάµε
Φωτισµοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Συγκλητική Βλαχάκη

Παίζουν:Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Στάνκογλου, Αργύρης
Πανταζάρας, Ιώβη Φραγκάτου και ο Θοδωρής Κατσαφάδος

Χορός: Μάρκος Γέττος, ∆ηµήτρης Γεωργιάδης, Τάσος Θεοφι-
λάτος, Πανάγος Ιωακείµ, ∆ηµήτρης Καραβιώτης, Ηλίας Μενά-
γερ, ∆ηµήτρης Μηλιώτης, Αλέξανδρος Μούκανος, Αλέξανδρος
Μπαλαµώτης, Βασίλης Παπαγεωργίου, Κλέαρχος Παπαγεω-
ργίου, Γιώργος Παπανδρέου

∆ιεύθυνση Παραγωγής: Αναστασία Καβαλάρη
Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση Stefi & Lynx Productions: Αλίκη

∆ανέζη Knutsen 
Επικοινωνία: Ανζελίκα Καψαµπέλη

Έκλεψε αυτοκίνητο από τα 
Μέγαρα αλλά... τράκαρε 
στην Κόρινθο και συνελήφθη

Έν ας Ροµά έκλεψε αυτοκίν ητο από τα Μέγαρα και
τράκαρε στα φαν άρια της Αρχ αίας Κορίν θου και τρα-
υµατίστηκε µεταφέρθηκε µε ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ
στο Νοσοκοµείο Κορίν θου όπου ν οσηλεύεται φρουρ-
ούµεν ος από την  Ασφάλεια Κορίν θου.

Προαν άκριση διεν εργεί το Τµήµα Τροχ αίας Αυτοκιν -
ητοδρόµων  Αν ατολικής Πελοπον ν ήσου.

ΑΑΑΑγγγγααααµµµµέέέέµµµµννννωωωωνννν,,,,     σσσσεεεε    σσσσκκκκηηηηννννοοοοθθθθεεεεσσσσίίίίαααα    
ΤΤΤΤσσσσέέέέζζζζααααρρρριιιιςςςς    ΓΓΓΓκκκκρρρρααααοοοουυυυζζζζίίίίννννιιιιςςςς
--  ΣΣττιιςς  77  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  σσττοο  ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοο  
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«Το Χαµόγελο του Παιδιού»: Εκστρατεία αφύπνισης και ενηµέρωσης µε τίτλο «Πριν χτυπήσει το κουδούνι»

«Το Χαµόγελο του Παιδιού», για 3η συνεχόµενη
χρονιά, από τις 4 έως τις 11 Σεπτεµβρίου πραγµατο-
ποιεί την εκστρατεία αφύπνισης και ενηµέρωσης µε
τίτλο «Πριν χτυπήσει το κουδούνι» για την συνειδητο-
ποίηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα
παιδιά, οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί στο σχο-
λείο.

Μέσα από άρθρα της επιστηµονικής οµάδας του
οργανισµού, εντοπίζονται τα προβλήµατα, προσεγ-
γίζονται οι δυσκολίες και προτείνονται λύσεις
καλύπτοντας θέµατα µαθησιακών δυσκολιών,
συµπεριφοράς αλλά και εκφοβισµού στο σχολείο.

Η επιστροφή σε µια ρουτίνα και σε µια καθηµερ-
ινότητα προκαλεί ανάµεικτα συναισθήµατα σε µικρ-
ούς και µεγάλους. Για τα παιδιά µπορεί να νιώθουν
χαρά γιατί θα ξαναδούν τους φίλους τους αλλά και
άγχος καθώς θα είναι υποχρεωµένα να ακολουθή-
σουν ένα πρόγραµµα και να είναι συνεπείς στην
ολοκλήρωση των εργασιών τους. Για τους γονείς
µπορεί να είναι µια χαλάρωση και ανακούφιση ότι τα
παιδιά επιστρέφουν σε ένα πρόγραµµα, καθώς κι
εκείνοι µε τη σειρά τους έχουν ή θα πρέπει να επι-
στρέψουν στις δικές τους ασχολίες αλλά από την
άλλη µπορεί να δηµιουργεί άγχος η ρουτίνα που
δηµιουργείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Παρακάτω δίνονται κάποιες κατευθύνσεις για το
πώς µπορούν οι γονείς να προετοιµαστούν για την
πρώτη µέρα στο σχολείο.

Αναγνώριση δυσάρεστων συναισθηµάτων
του παιδιού.

Το πρώτο βήµα είναι να κατανοήσουµε ότι η
ανησυχία, οι φόβοι που µπορεί να έχει το παιδί για το
σχολείο, τους συµµαθητές, τον/την καινούργιο/α δάσ-
καλο/α είναι φυσιολογικοί. Θα ξεκινήσει µια καινούρ-
για πραγµατικότητα, διαφορετική από αυτή που είχε
συνηθίσει.

∆ηµιουργία µιας οµαλής µετάβασης.

Θα ήταν καλό το παιδί να µπει τουλάχιστον µια
εβδοµάδα νωρίτερα στο πρόγραµµα της ηµέρας
που θα έχει τη σχολική χρονιά. Συγκεκριµένα, το
πρωινό ξύπνηµα και οι συγκεκριµένες ώρες φαγ-
ητού θα µπορούσαν να επανέλθουν σταδιακά, ώστε
να µην είναι απότοµη η αλλαγή την ηµέρα έναρξης
του σχολείου. Οι γονείς µπορούν να συζητήσουν µε το
παιδί τα οφέλη που µπορεί να έχει ένα πρόγραµµα
στην επίτευξη των στόχων αλλά και να ξεκινήσουν

δραστηριότητες, όπως το διάβασµα
ενός βιβλίου πριν τον ύπνο ή να φτιά-
ξουν το χώρο µελέτης.

Επικοινωνία µε φίλους.

Οι γονείς µπορεί να επικοινωνή-
σουν µε συµµαθητές/τριες του παιδιού
από την προηγούµενη χρονιά και να
κανονίσουν µια µέρα συνάντησης και
παιχνιδιού. Με αυτό τον τρόπο µπορ-
ούν να ανανεωθούν οι σχέσεις και να
θυµηθούν τις όµορφες στιγµές που
προσφέρει το σχολείο.

Επιλογή ρούχων για το σχολείο.

Τα παιδιά µπορούν να ενθαρρύνονται να διαλέ-
ξουν τα ρούχα που θα φορέσουν για την πρώτη µέρα
στο σχολείο. Με αυτό τον τρόπο εισέρχονται σε ένα
κλίµα προετοιµασίας.

Μείωση χρόνου τηλεόρασης.

Το παιδί θα πρέπει ιδιαίτερα κατά τις πρωινές
ώρες να ενθαρρύνεται να µην αφιερώνει το χρόνο
του στην παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµά-
των αλλά σε δραστηριότητες όπως επιτραπέζια
παιχνίδια, παζλ, κάρτες, ζωγραφική, διάβασµα βιβ-
λίων. Ο στόχος είναι τα παιδιά να εµπλέκονται σε πιο
ενεργητικές δραστηριότητες.

Σύνδεση µε το σχολείο.

Η επικοινωνία των γονιών µε τον/την εκπαιδευτικό
αλλά και η εµπλοκή των γονιών στις σχολικές δρα-
στηριότητες έχει ωφέλιµα αποτελέσµατα στο ίδιο το
παιδί. Συγκεκριµένα, συµβάλλει στην καλύτερη
κατανόηση της προσωπικότητας του παιδιού σε
πλαίσια εκτός οικογένειας, ώστε να ενθαρρύνεται η
µαθησιακή και η κοινωνική του εξέλιξη.

Ηρεµία, ψυχραιµία και θετική διάθεση.

Οι γονείς θα πρέπει να είναι ενήµεροι ότι η δική
τους στάση επηρεάζει τη συµπεριφορά των παιδιών.
Ειδικότερα, οφείλουν να είναι διαθέσιµοι να
ακούσουν τους φόβους, το άγχος ή την άρνηση των
παιδιών για το σχολείο αλλά και να δηµιουργήσουν
ένα κλίµα αισιοδοξίας και εµπιστοσύνης για το σχο-

λικό περιβάλλον. Τα παιδιά θα πρέπει να πάρουν το
µήνυµα ότι οποιοδήποτε πρόβληµα συναντήσουν στο
µάθηµα ή στη σχέση µε κάποιο/α συµµαθητή/τρια να
µιλήσουν στο/στη δάσκαλο/α ή στους γονείς τους.

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και µπορεί να
εκδηλώσει διαφορετική συµπεριφορά τη µεταβατική
περίοδο από τις καλοκαιρινές διακοπές στην έναρξη
της σχολικής χρονιάς. Η υποστήριξη και η ενθάρρυ-
νση των γονιών βοηθά τα παιδιά στην προσαρµογή
τους αλλά και να κερδίσουν από τις καινούργιες
γνώσεις και τις εµπειρίες που θα τους προσφέρει το
σχολείο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευ-
κρίνιση µπορείτε να καλέσετε στην «Ευρωπαϊκή
Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών 116111» ώστε να
συζητήσετε µε έναν ψυχολόγο όλα αυτά που µπορεί
να σας απασχολούν σε σχέση µε το παιδί σας.

Αρκετά παιδιά και κυρίως αυτά που έρχονται
πρώτη φορά σε επαφή µε το σχολικό περιβάλλον ή
αυτά που αλλάζουν εκπαιδευτική βαθµίδα βιώνουν
έντονα το άγχος της έναρξης της σχολικής χρονιάς
καθώς δεν γνωρίζουν τις συνθήκες µε τις οποίες θα
έρθουν αντιµέτωπα.

Το άγχος αυτό εκδηλώνεται µε ποικίλους τρόπους
παρουσιάζοντας σωµατικά και συµπεριφορικά
συµπτώµατα.

Σωµατικά συµπτώµατα:
● ∆υσκολίες στον ύπνο (υπνοβασία, εφιάλτες,

αϋπνίες)
● ∆υσκολίες στην διατροφή
● Νυχτερινή ενούρηση
● Κοιλιακοί πόνοι, πονοκέφαλοι κ.α.

● ∆ιαταραχή στην ροή του λόγου (τραυλισµός)

Συµπτώµατα συµπεριφοράς:
● Άρνηση να πάει στο σχολείο
● Επιθετικότητα προς τους άλλους ή προς τον

εαυτό του
● Εκνευρισµός και έντονες εκρήξεις θυµού χωρίς

συγκεκριµένο λόγο
● Αποµόνωση από συνοµηλίκους
● Καταστροφή αντικειµένων
● Υπερβολικοί φόβοι

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι πίσω από τα
αισθήµατα άγχους συχνά κυριαρχεί το συναίσθηµα
του φόβου. Τα παιδιά δεν έχουν την απαιτούµενη
ωριµότητα και δυσκολεύονται να διαχειριστούν
πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως η ένταξη στο σχο-
λικό περιβάλλον. Επιπλέον, τα παιδιά συχνά τρέ-
µουν στην ιδέα της αποτυχίας καθώς το κοινωνικό
κόστος είναι µεγάλο και δεν αισθάνονται ικανά να
ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες των γονιών τους.

Οι γονείς από την άλλη θεωρούν ότι το παιδί προ-
σποιείται όταν αρνείται πεισµατικά να πάει στο σχο-
λείο και προβαίνουν σε αρνητική κριτική και
αυστηρή οριοθέτηση. Πραγµατικά όµως το παιδί
µπορεί να υποφέρει καθώς κατακλύζεται από έντο-
να συναισθήµατα άγχους τα οποία δεν του επιτρέ-
πουν να διαχειριστεί µε οµαλό τρόπο την καθηµερ-
ινότητά του τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς:
Οι γονείς θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιµία

τους και να αποφεύγουν να δηµιουργούν εντάσεις
στο ηµερήσιο οικογενειακό περιβάλλον λόγω των
δυσκολιών που φέρει το παιδί τους. Γενικά, καλό
είναι να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράζουν τα
συναισθήµατά τους, τους φόβους τους αλλά και τις
αγωνίες τους. Επίσης, οι γονείς είναι σηµαντικό να
αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αλλά και τις
αδυναµίες των παιδιών τους και να τα βοηθούν να
θέτουν στόχους σε ρεαλιστικό επίπεδο.

Πάντως σε κάθε περίπτωση η συνεργασία οικο-
γένειας και σχολείου κρίνεται απαραίτητη για την
επιτυχή ένταξη του παιδιού στο σχολείο. Οι γονείς σε
συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να
προσπαθούν να διερευνούν και να εντοπίζουν τα
βαθύτερα αίτια που οδηγούν ένα παιδί να παρου-
σιάζει άγχος για το σχολικό περιβάλλον.

Σ
το ιστορικό, βυζαν τιν ό µον α-
στήρι του Οσίου Μελετίου του
∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας

συγκεν τρώθηκε πλήθος
πιστών  την  παραµον ή της
εορτής, την  Παρασκευή 31
Αυγούστου, προκειµέν ου ν α
πραγµατοποιηθεί ο εορτα-
σµός. Αν  και πρόκειται για µία
εορτή περισσότερο τοπικού
χ αρακτήρα έχ ει µεγάλη
απήχ ηση και για το λόγο αυτό
συγκεν τρών ει πλήθος πιστών
από την  ευρύτερη και όχ ι
µόν ο περιοχ ή. 

Η παν ηγυρική ακολουθία
πραγµατοποιήθηκε χ οροστα-
τούν τος του Σεβασµιότατου
Μητροπολίτη Μεγάρων  και
Σαλαµίν ος, κ.κ. Κων σταν -
τίν ου. 

Στον  εορτασµό παραβρέθη-
κε η ∆ήµαρχ ος Μάν δρας –
Ειδυλλίας, κ. Ιωάν ν α Κριε-
κούκη, ο βουλευτής, κ. Αθα-

ν άσιος Μπούρας, η Πρόεδρος του ∆Σ,
κ. Ερασµία Στάθη-Οικον όµου, οι αν τι-
δήµαρχ οι κ.κ. Ιωάν ν α Αδάµ, Σπύρος
∆ρίκος, Αγγελική Παπακων σταν τίν ου

και Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του
∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξάν δρα Νερούτσου, ο
Πρόεδρος της Σχ ολικής Επιτροπής ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Αν αστά-
σιος ∆ούκας, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μάν -
δρας, κ. Νικόλαος Παχ ής, ο Γραµµατέας
του ∆Σ κ. Γιώργος Καν άκης, ∆ηµοτικοί
και Τοπικοί Σύµβουλοι όλων  των  Εν οτή

των  του ∆ήµου, πρόεδροι συλλόγων
και φορέων .

Στη συν έχ εια οι µον αχ ές παρέθεσαν
κέρασµα στους προσκεκληµέν ους, κατά
τη διάρκεια του οποίου δόθηκε η ευκαι-
ρία στη ∆ήµαρχ ο, κ. Κριεκούκη ν α
συν οµιλήσει µε τους παρευρισκοµέν ους
και ν α αν ταλλάξουν  ευχ ές. 

Με κατάνυξη ο εορτασµός του Οσίου Μελετίου στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας
Χοροστατούντος του Σεβασµιότατου κ.κ Κωνσταντίνου.Χοροστατούντος του Σεβασµιότατου κ.κ Κωνσταντίνου.
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ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς  γγιιαα  εεππίίσσκκεεψψηη  ∆∆οούύρροουυ  σσττοο  ΜΜάάττιι  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς  γγιιαα  εεππίίσσκκεεψψηη  ∆∆οούύρροουυ  σσττοο  ΜΜάάττιι  
––  ««ΈΈττυυχχεε  σσττηηνν  ββάάρρδδιιάά  ττηηςς»»

Με µια σκληρή ανακοίνωση η Ένωση ∆ήµων
και Κοινοτήτων σχολιάζει την παρουσία της
Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας ∆ούρου στο

Μάτι µαζί µε τον πρωθυπουργό.
«Έπρεπε να περάσουν πάνω από 50 µέρες από την

τραγωδία που συνέβη στο Μάτι, για να επισκεφθεί την
περιοχή η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρ. ∆ούρου»,
αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕ∆Ε.

Και συνεχίζει: «Αυτό προφανώς συνέβη γιατί αφενός
«έτυχε στη βάρδια» της να επισκεφθεί την περιοχή για
δεύτερη φορά ο Πρωθυπουργός. Ενώ «συµπτωµατι-
κά» υπήρχαν εκεί και δεκάδες τηλεοπτικές κάµερες και

φωτογράφοι, τις οποίες κατά τα άλλα αποφεύγει όπως έχει πει η κα Περιφερειάρχης, που κατέγραφαν
την επίσκεψη αυτή.  Από την κα ∆ούρου ακόµη περιµένουµε µια δηµόσια συγγνώµη για τα λάθη και τις
παραλείψεις της Περιφέρειας Αττικής στη διαχείριση της µεγάλης πυρκαγιάς.

Ενώ αναµένουµε να µας παρουσιάσει το σχέδιό της, για την αντιµετώπιση των συνεπειών αυτής της
µεγάλης καταστροφής.

Με προτεραιότητα, την αντιπληµµυρική θωράκιση όχι µόνο των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρ-
καγιές, αλλά όλης της Αττικής»

Ν∆ για επίσκεψη Τσίπρα στο Μάτι:
Έκρυψε και πάλι τις ευθύνες του.
«42 ηµέρες από την
εθν ική τραγωδία, ο κ.
Τσίπρας επέστρεψε
στον  τόπο του
εγκλήµατος. Όχ ι για
ν α ζητήσει
συγγν ώµη για την
αν ικαν ότητα της
κυβέρν ησής του που
οδήγησε σε 98 ν εκρούς και στην  ερήµωση µιας περ-
ιοχ ής. Αλλά για ν α κρύψει και πάλι τις ευθύν ες του σε
µία ακόµη θλιβερή επικοιν ων ιακή παράσταση, αν ά-
λογη εκείν ης της τραγικής ν ύχ τας. Περιτριγυρισµέν ος
από σωµατοφύλακες και µεταφερόµεν ους κοµπάρσο-
υς, θέλησε ν α ξεπλύν ει τις εν οχ ές του, µε έν α υπο-
κριτικό εν διαφέρον  για τους κατοίκους», αν αφέρει σε
αν ακοίν ωσή της η Ν∆ σχ ολιάζον τας τη σηµεριν ή
επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Μάτι.
Και το κόµµα της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης προσθ-
έτει: «Ό,τι και ν α κάν ει ο κ. Τσίπρας δεν  µπορεί ν α
αλλάξει την  πραγµατικότητα: Το Μάτι είν αι και θα
είν αι η ταυτότητα της καταστροφικής αν επάρκειας
και του απάν θρωπου κυν ισµού του».

Σ
ηµαν τική διάκριση για την  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. η οποία κατέκτησε το
Stev ie® bronze award στην  κατηγορία «Καλύτε-

ρος Ετήσιος Απολογισµός», σύµφων α µε τα αποτελέ-
σµατα για τα «15α Ετήσια ∆ιεθν ή Βραβεία Επιχ ειρή-
σεων » (15th Annual International Business Awards®),
που αν ακοιν ώθηκαν  στις 9 Αυγούστου 2018.

Τα ∆ιεθν ή Βραβεία Επιχ ειρήσεων  θεωρούν ται από
τις κορυφαίες διοργαν ώσεις επιχ ειρηµατικών  βραβείων
παγκοσµίως. 

Για το 2018, συµµετείχ αν  εταιρείες και οργαν ισµοί
από συν ολικά 74 εθν ικότητες, µε τις υποψηφιότητες
από διάφορους κλάδους ν α είν αι περισσότερες από
3.900 σε έν α ευρύ φάσµα κατηγοριών . Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διακρίθηκε στην  κατηγορία του
Καλύτερου Ετήσιου Απολογισµού (Best Annual
Report).

Για τον  φετιν ό Ετήσιο Απολογισµό, δηµιουργήθηκε

µια συν οπτική έκθεση, µε καθαρό σχ εδιασµό, δια-
γράµµατα και inf ographics, µε στόχ ο ν α τον ίσει τον
πυρήν α των  δραστηριοτήτων  της Εταιρείας.

Η ιδέα του εξωφύλλου και των  φωτογραφιών  στο
εσωτερικό του απολογισµού βασίζεται στην  αν άδειξη
της λεπτοµέρειας στοιχ είων  του εξοπλισµού διύλισης,
που αποτελεί την  κύρια δραστηριότητα του Οµίλου
ΕΛΠΕ.

Οι ν ικητές των  «Βραβείων  Stev ie®», καθορίστηκαν
από το µέσο όρο βαθµολογίας που έλαβαν  στην  κατ-
ηγορία τους από 12 επιτροπές, στις οποίες συµµε-
τείχ αν  περισσότερα από 270 στελέχ η παγκοσµίως.

«Οι ν ικητές των  φετιν ών  βραβείων  Stev ie στο IBAs
είν αι η πιο διακεκριµέν η οµάδα ν ικητών  που είχ αµε
µέχ ρι σήµερα», δήλωσε ο Michael Gallagher, πρόεδρ-
ος και ιδρυτής των  βραβείων  Stev ie. 

«Αυξήσαµε τον  ελάχ ιστο µέσο όρο βαθµολογίας που 
απαιτείται για διάκριση, οπότε οι ν ικητές του 2018 θα 

πρέπει ν α είν αι ιδιαίτερα υπερήφαν οι για τα επι-
τεύγµατά τους». 

Τα Βραβεία Stev ie® θεσµοθετήθηκαν  στο 2002, µε
σκοπό ν α τιµηθούν  τα εκατοµµύρια στελέχ η επιχ ειρή-
σεων  και οι εργαζόµεν οι αν ά τον  κόσµο, οι οποίοι καθ-
ηµεριν ά πραγµατοποιούν  καιν οτόµα και σηµαν τικά
επιτεύγµατα στο χ ώρο εργασίας τους.

ΕΛΠΕ: BRONZE AWARD ΣΤΑ STEVIE® 2018
INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS®
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
(Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµα-
τος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 
–email: ifonitonamea@gmail.com  



Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου 2018 θριάσιο-11

Στον «αέρα» χιλιάδες 
θεραπευτικά 
προγράµµατα Ειδικής 
Αγωγής
Για πρώτη φορά ο προϋπολογισµός για 
την Ειδική Αγωγή είναι κλειστός και 
µειώνεται αυθαίρετα κατά 30%, 
καταγγέλλουν φορείς του κλάδου.

Οριζόντιο «κούρεµα» της δαπάνης του
ΕΟΠYΥ για τα παιδιά που χρήζουν
ειδικών θεραπειών φέρνουν οι αλλαγές

που νοµοθέτησε αιφνιδιαστικά το Υπουργείο
Υγείας και αναµένεται να ισχύσουν από το Φθινό-
πωρο.

Για πρώτη φορά ο προϋπολογισµός για την
Ειδική Αγωγή είναι κλειστός και µειώνεται αυθαίρε-
τα κατά 30% χωρίς να έχει προηγηθεί επιδηµιολο-
γική µελέτη για τις ανάγκες του πληθυσµού!

Μεγάλα θύµατα της περικοπής της δαπάνης θα
είναι πρωτίστως οι οικογένειες και τα χιλιάδες παι-
διά που έχουν ανάγκη θεραπείας, την ώρα που τα
κοινωνικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα δέχον-
ται επίθεση και τίθενται υπό αµφισβήτηση.

Το µέσο που χρησιµοποιείται για να επιτευχθεί η
µείωση του προϋπολογισµού για την Ειδική Αγωγή
είναι το voucher. Πρόκειται για το κουπόνι που οι
ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ θα παραλαµβάνουν µε
τη γνωµάτευση και θα καταθέτουν στον ιδιώτη επι-
στήµονα θεραπευτή. Στη συνέχεια εκείνος θα το
καταθέτει στον οργανισµό για να αποζηµιωθεί σε
απροσδιόριστο χρόνο.  Το κουπόνι αυτό όµως,
έχει και απροσδιόριστη αξία! Γιατί σύµφωνα µε το
νόµο θα υπόκειται σε διπλό υποχρεωτικό «κούρε-

µα» µε απροσδιόριστο ύψος (rebate, clawback).
«Ουσιαστικά, το υπουργείο Υγείας επιβάλλει

στους ιδιώτες επιστήµονες θεραπευτές την πληρω-
µή τους µε ένα χαρτί χωρίς να γνωρίζουν το  πραγ-
µατικό αντίκρισµα, πότε θα λάβουν τα χρήµατα και
ποιοι είναι οι όροι εξόφλησης. Την ώρα που οι
υποχρεώσεις τους (εισφορές, φόροι, κ.α.)  θα πρέ-
πει να πληρώνονται εµπρόθεσµα µε χρήµα», ανα-
φέρει ο Παναγιώτης Μπούρος, εκπρόσωπος του
Συντονιστικού των Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής.

Για τους γονείς που παλεύουν µαζί µε τα παιδιά
τους και µε συνοδοιπόρους τους επιστήµονες της
ειδικής αγωγής για µια πιο αξιοπρεπή και ποιοτική
ζωή προστίθεται µια ακόµα ταλαιπωρία. Θα πρέπει
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να λαµβάνουν
γνωµατεύσεις κάθε 4 µήνες.

Η θέση σύσσωµων των φορέων επαγγελµατιών
της Ειδικής Αγωγής είναι ξεκάθαρη.

«∆εν πρόκειται να γίνει αποδεκτή κανενός είδο-
υς σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ. ∆εν θα αποδεχθούµε
καµία πληρωµή µε voucher του ΕΟΠΥΥ και θα

συνεχίσουµε να προσφέρουµε µε συνέπεια και
αξιοπρέπεια τις υπηρεσίες µας σε παιδιά και εφή-
βους που µας χρειάζονται, ενώ καλούµε τους
γονείς, που ως ασφαλισµένοι καταβάλουν κάθε
µήνα τις εισφορές τους, να διεκδικήσουν τα
δικαιώµατά τους. Θα συνεχίσουµε να στεκόµαστε
στο πλευρό τους. ∆εν κρίνεται µόνο η επαγγελµα-
τική επιβίωσή µας. ∆ιακυβεύεται και η δική τους
δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους τη θερα-
πεία που έχουν ανάγκη. Το υπουργείο ξεχνά πως
τα παιδιά και οι ειδικοί θεραπευτές δεν είναι απλά
νούµερα ενός προϋπολογισµού», τονίζει η Φιλιώ
Βλάχου, εκπρόσωπος του Συντονιστικού των Θερ-
απευτών Ειδικής Αγωγής.

Οι φορείς των θεραπευτών Ειδικής Αγωγής
που αποφάσισαν οµόφωνα να µην δεχθούν
αµοιβή µε voucher, προσφεύγουν µαζικά στην
Ελληνική ∆ικαιοσύνη κατά του νόµου µε τον
οποίο το Υπουργείο Υγείας προκαλεί χάος
στην Ειδική Αγωγή και το επόµενο διάστηµα
αναµένεται να κλιµακώσουν τις κινητοποιήσεις
τους.

Γερµανική Αστυνοµία: ∆εν κάναµε καψόνια
σε επιβάτες πτήσεων από την Ελλάδα
«Έχουµε πλήρη εµπιστοσύνη στους ελέγχους
της ελληνικής αστυνοµίας γι' αυτό και 
προχωρήσαµε σε άρση ελέγχων στα δικά µας».

Η
συνέντευξη στην κεντρι κή έδρα της Οµοσπονδι ακής Γερ-
µανι κής Αστυνοµί ας (BP), στο Πότσνταµ, εί χε προγρ-
αµµατι στεί  γι α την «καυτή φάση» των ελέγχων στα γερ-

µανι κά αεροδρόµι α, αλλά οι  οι ωνοί  δεν στάθηκαν ευνοϊ κοί .
Ωστόσο, όπως λέει  και  ο θυµόσοφος ελληνι κός λαός, «κάθε

εµπόδι ο γι α καλό». Γι ατί  ο αρχηγός της BP Ντί τερ Ρόµαν µας
υποδέχθηκε µε καλές ει δήσει ς. «Από τι ς 12 Μαΐ ου σταµατήσα-
µε τους συστηµατι κούς ελέγχους στα γερµανι κά αεροδρόµι α,
που θα γί νονται  πλέον µόνο δει γµατοληπτι κά. ∆ι απι στώνουµε
ότι  οι  ελληνι κές αρχές συνεχί ζουν τους αποτελεσµατι κούς
ελέγχους στα δι κά τους αεροδρόµι α.

Γι ' αυτό και  ο υπουργός Εσωτερι κών Χορστ Ζεεχόφερ αποφ-
άσι σε να χαλαρώσει  τους εδώ ελέγχους ήδη από 1ης Απρι λί ου.
Αυτό οφεί λεται  στην εµπι στοσύνη που έχουµε απέναντι  στι ς
ελληνι κές αρχές, εί µαι  ευγνώµων απέναντι  στη συνάδελφό µου
αντι στράτηγο Ζαχαρούλα Τσι ρι γώτη».

Κύµα αγανάκτησης

Εµπι στοσύνη που δεν ήταν καθόλου αυτονόητη, όταν στι ς 12
Νοεµβρί ου του 2017, ο τότε υπουργός Εσωτερι κών της Γερ-
µανί ας Τόµας ντε Μεζι έρ, ενηµέρωνε τι ς Βρυξέλλες ότι  µε 

βάση το άρθρο 25 του Κώδι κα Συνόρων Σένγκεν επανέφερε
τους εσωτερι κούς συνορι ακούς ελέγχους στα γερµανι κά αερο-
δρόµι α γι α πτήσει ς από την Ελλάδα, και  στα χερσαί α σύνορα
της Γερµανί ας µε την Αυστρί α. Ο λόγος; «∆ι απι στώσαµε 500
παράτυπες ει σόδους πολι τών, σχεδόν αποκλει στι κά από
τρί τες χώρες, στο δι άστηµα Ιανουαρί ου-Νοεµβρί ου του 2017 σε
πτήσει ς από την Ελλάδα προς τη Γερµανί α. Το ί δι ο δι άστηµα
σε ελέγχους σε ελληνι κά αεροδρόµι α καταγράφηκαν 3.000
αντί στοι χες περι πτώσει ς, κάτι  που επι βεβαί ωσε τους φόβους
µας γι α ύπαρξη γκρί ζας ζώνης». Η επι βολή εξονυχι στι κών
ελέγχων προκάλεσε κύµα αγανάκτησης στην Ελλάδα. Υπήρξαν
µαρτυρί ες επι βατών που έκαναν λόγο γι α µι α ταπει νωτι κή
Οδύσσει α, µε µεταφορά τους σε άλλο χώρο, πολλές φορές
εκτός Σένγκεν, στην αρχι κή φάση των ελέγχων όταν και  οι  ί δι οι
οι  Γερµανοί  δεν ήταν καλά προετοι µασµένοι , γι α ουρές και
ταλαι πωρί α. Γι α κυρι ολεκτι κές ανακρί σει ς του τύπου «πόσα
χρήµατα έχει ς πάνω σου» ή «που θα µεί νει ς» ή γι ατί  «ταξι -
δεύει ς χωρί ς τον σύζυγό σου». Υπήρχαν πολλοί  Έλληνες που
περι έγραψαν τα όσα έζησαν σε αυτούς τους ελέγχους µε τη
λέξη «καψόνι ».

Σε αυτόν τον ψόγο ο Ντί τερ Ρόµαν απαντά µε ένα παράδει γ-
µα από τους κυκλοφορι ακούς ελέγχους. «Όταν ένας αστυνο-
µι κός κάνει  αλκοτέστ γι α να πι άσει  οδηγούς υπό επήρει α
οι νοπνεύµατος, το 95% των οδηγών δεν έχουν καταναλώσει
οι νόπνευµα. Το ί δι ο ι σχύει  και  γι α τους ελέγχους στα αεροδρ-
όµι α. Εκεί νο, στο οποί ο στρέφεται  η προσοχή µας κατ' ουσί αν
εί ναι  σε πολί τες τρί των χωρών που δεν έχουν τα νόµι µα έγγρα-
φα γι α να ει σέλθουν στη Γερµανί α, και  όχι  πολί τες της ΕΕ, και
ούτε κατά δι άνοι α Έλληνες πολί τες. Σε καµι ά στι γµή δεν περ-
ι ορί στηκε η ελεύθερη δι ακί νηση πολι τών από την ΕΕ. ∆εν κάνα-
µε καψόνι α στους Έλληνες επι βάτες, εί ναι  λανθασµένη αυτή η
υποκει µενι κή εντύπωση. Εξ' άλλου, οι  έλεγχοι  στα χερσαί α
σύνορα Γερµανί ας - Αυστρί ας παρατεί νονται  γι α άλλους 6
µήνες. Αλλά κανεί ς Αυστρι ακός δεν αι σθάνεται  ότι  υφί σταται
καψόνι  κατά τους ελέγχους. Βοηθάµε την Ελλάδα όσο καµι ά
άλλη χώρα».

«Έχουµε υπό έλεγχο από κοινού το καλοκαιρινό πρό-
γραµµα πτήσεων»

Προβληµατί ζει  τον Ντί τερ Ρόµαν τελευταί α απόφαση του
Συµβουλί ου της Επι κρατεί ας, που αί ρει  τους περι ορι σµούς
στη δι ακί νηση µελλοντι κών µεταναστών και  προσφύγων στα
νησι ά Λέσβο, Σάµο, Χί ο, Λέρο, Ρόδο και  Κω µε αποτέλεσµα να
µπορούν να κι νηθούν σε ολόκληρη τη χώρα. 

Βέβαι α, η ελληνι κή πλευρά τον ενηµέρωσε ότι  έχει  ακολουθ-
ήσει  απόφαση της υπηρεσί ας ασύλου, η οποί α επαναφέρει  το
προηγούµενο καθεστώς περι ορι σµού µετακι νήσεων των
αι τούντων δι εθνούς προστασί ας στα ελληνι κά νησι ά. «Φυσι κά
και  παραµένει  στη δι και οδοσί α των ελληνι κών αρχών η µεταφ-
ορά ευπαθών ανθρώπων από τα νησι ά στην ενδοχώρα», δι ευ-
κρί νι σε στη DW. 

«Αλλά σε περί πτωση που καταγραφεί  αύξηση ει σόδων από
µη ευπαθή άτοµα, εί µαστε υποχρεωµένοι  να ξανασκεφτούµε
την επαναφορά µεθορι ακών ελέγχων. Σύµφωνα µε τη δι κή µου
ενηµέρωση οι  ελληνι κές αρχές έχουν κάνει  ό,τι  εί ναι  δυνατόν γι α
να δηµι ουργήσουν τι ς απαραί τητες νοµι κές προϋποθέσει ς
προκει µένου να προστατεύσουν επαρκώς την υποχρέωση παρ-
αµονής των προσφύγων στο τόπο όπου πρωτοήλθαν».

Η αύξηση και  πάλι  του αρι θµού των προσφύγων και  µετανα-
στών στα ελληνι κά νησι ά αλλά και  στον Έβρο εί ναι  η επόµενη
πρόκληση που αντι µετωπί ζου από κοι νού οι  δύο αστυνοµι κές
αρχές. Συµπί πτει  µε τους καλοκαι ρι νούς και  φθι νοπωρι νούς
µήνες, που το τουρι στι κό κύµα από και  προς τα ελληνι κά περ-
ι φερει ακά αεροδρόµι α εί ναι  τεράστι ο.

Ο αρχηγός της Οµοσπονδι ακής Αστυνοµί ας βρί σκεται  σε
στενή συνεννόηση µε την Γενι κή Επι θεωρήτρι α Αστυνοµί ας
Αλλοδαπών και  Προστασί ας των Συνόρων αντι στράτηγο Ζαχα-
ρούλα Τσι ρι γώτη. 

«Έχουµε υπό έλεγχο από κοι νού το πρόγραµµα πτήσεων και
συνεργαζόµαστε στενά µε την ελληνι κή αστυνοµί α, πάντα
βέβαι α µε τη συµβουλευτι κή στήρι ξη της Οµοσπονδι ακής Γερ-
µανι κής Αστυνοµί ας» αρκέστηκε να πει  µη θέλοντας να απο-
καλύψει  τι  µέτρα έχουν αποφασι στεί  να ληφθούν. Θεωρεί ται
πάντως βέβαι ο ότι , όπως και  στα αεροδρόµι α Αθηνών και  Θεσ-
σαλονί κης, θα ενι σχυθεί  η παρουσί α Ελλήνων αστυνοµι κών και
θα τοποθετηθούν ενδεχοµένως και  Γερµανοί  αστυνοµι κοί  ως
σύνδεσµοι  και  στα αεροδρόµι α τουρι στι κών ελληνι κών νησι ών.

Σε ό,τι  αφορά πληροφορί ες που δηµοσι εύει  κάθε τόσο η
εφηµερί δα Bild γι α εµπόρι ο γνήσι ων ταξι δι ωτι κών εγγράφων,
γερµανι κών και  άλλων, ανάµεσα σε πρόσφυγες µε επί κεντρο
το κέντρο της Αθήνας, ο Ντί τερ Ρόµαν δεν εντυπωσι άζεται . «Το
φαι νόµενο της κατάχρησης και  παραχάραξης ταξι δι ωτι κών
εγγράφων εί ναι  τόσο παλαι ό, όσο και  η ύπαρξη εγγράφων. Το
πολεµάµε από τότε. Κανεί ς που ασχολεί ται  µε αυτό το αντι -
κεί µενο, δεν µπορεί  να σας πει  ότι  αι φνι δι άζεται . Επι τρέψτε
µου όµως, να µην σας αποκαλύψω τα µέτρα που λαµβάνουµε,
ακόµη κι  αν πρόκει ται  προς τη Deutsche Welle».

Πηγή: Deutsche Welle
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Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' συγκεντρώνει σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές δια-
κοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα

σχολεία θα αρχίσουν µε
νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα
ξεκινήσει σε µερικές µέρες,
θα χρειαστούν σχολικά είδη
που πολλές οικογένειες,
αδυνατούν να προσφέρουν
στα παιδιά τους.

Το Κοινωνικό έργο ''Προ-
σφέρω'', Οµάδα Εθελοντών
Πολιτών Αχαρναί συγκεν-
τρώνει σχολικά είδη για
τους µικρούς µας φίλους.

Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, στυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επι-
κοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.ΜΟΙΡΑΣΤΕ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!

ΚΟ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ - ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Συγκεντρώσεις για τις πολιτικές εξελίξεις 

Συγκεντρώσεις  για τις πολιτικές εξελίξεις και τις
θέσεις του ΚΚΕ διοργανώνουν οι Κοµµατικές
Οργανώσεις της ΤΟ Μενιδίου - Φυλής του ΚΚΕ µε
σύνθηµα «Πραγµατική "Ιθάκη" για το λαό και τη
νεολαία είναι ο αγώνας για τη ζωή που µας αξίζει.
Συµπόρευση µε το ΚΚΕ». 

Συγκεκριµένα:

Η ΚΟΒ Κεντρικού
Μενιδίου την Κυριακή 9
Σεπτέµβρη και ώρα 11
π.µ. στο «Καφενείο του
Σταύρου» (Αγ. Τριάδος 94). Θα µιλήσει στέλεχος
του ΚΚΕ. 

Η ΚΟΒ Λυκότρυπας - Αγίας Άννας τη ∆ευτέρα 10
Σεπτέµβρη και ώρα 8 µ.µ. στο «Καφενείο της
Μαρίας» (Φιλαδελφείας και Αραχώβης) - Κόκκινος
Μύλος. Θα µιλήσει η Σπυρέτα Παναγή, µέλος του
Γραφείου της ΕΠ της ΚΟΑ του ΚΚΕ.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

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 Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
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 Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(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, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (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 θέρµανση,

κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '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 mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για

πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com  

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΟΥΝ
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² 

επί της οδού Φυλής 8Α. 
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ,
ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός 
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή

κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου 
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση

πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:

2105574070 & 6974668763
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

48

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178



16-θριάσιο Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου 2018 


