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Στις χρονιές της

«Αθλιότητας».

Με βάση τη στοχοθεσία του στρατηγ ικού σχεδ ιασμού:

Αναπλάστηκε το Πάρκο Γραβιάς. 
Το Δεκέμβριο του 2015 η διοίκηση του Γιάννη Σταθό-
πουλου είχε παρουσιάσει στον Δημόκριτο το στρατη -
γικό σχεδιασμό για την πενταετία 2014 -2020, με
προοπτική αυτός να υιοθετηθεί κι από τις μελλοντικές
δημοτικές αρχές. 
Ένας από τους άξονες του σχεδιασμού βασιζόταν
στο γεγονός ότι η Αγία Παρασκευή διαθέτει έναν

«μεγάλο πράσινο ορίζοντα» τον Υμηττό, τον οποίο
θεωρεί  «Σημείο αναφοράς» για την ενίσχυση της
συνεκτικότητας της πόλης, την ισόρροπη κατανομή
των υποδομών, τις διαδημοτικές συνεργασίες και την
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης. 
Ο άξονας του «Περιβάλλοντος και της Ποιότητα
ζωής» σ’ ότι  αφορά τη σύνδεση του Υμηττού με την

πόλη, είχε μεταξύ άλλων προς υλοποίηση τη διευ-
κόλυνση των κατοίκων προς το βουνό δηλαδή τους
τρόπους πρόσβασης με διαδρομές περιπάτου και
περιηγήσεων, τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, την αντι -
πλημμυρική θωράκιση της πόλης κ.α. 

συνέχεια σελ. 3

Στην Αγία Παρασκευή του 2017 ένας 59χρονος
συμπολίτης μας άφησε την τελευταία του πνοή
τις ημέρες που η «Αριάδνη» άπλωνε τον παγω-
μένο της πέπλο πάνω απ΄την Ελλάδα τις οποίας
οι «Δομές»  αποδεδειγμένα κινούνται στον άξονα
«Τίποτα – Υποτυπώδεις» από συστάσεως της
μετά την τουρκοκρατία μέχρι  και σήμερα.

συνέχεια σελ. 4

Νέα δημοτική παράταξη 
από τον 

Φώτη Αλεξόπουλο. 

Απεβίωσε 
ο Κώστας Κουβόπουλος.

«Αυτόφωρο» για το 
Δήμαρχο και την Αντιδή-
μαρχο Τεχν.Υπηρεσιών! 

Το «cake my day» μας «φτιάχνει» όλες τις μέρες.  

σελ.6

σελ.7 σελ.7 σελ.7
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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμαρχείο Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολ-
λώνιο” Αγ. Ιωάννου 4, Φούρνος “Βενέτη” Αγ. Ιωάννου 26,
Καφε νείο “Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ.
Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-
ση 5, Καφενείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου, Φούρνος Μπάρ-
κας Ειρήνης 77, Παντοπωλείο “Κοντόπουλος” Σκύρου 21 Πλα-
τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέ -
ρεια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -
τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11, Καφετέρια “Κάφεϊν” Αγίου Ιωάν-
νου 102 και Γραβιάς.
Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”
Πεντέλης 1, Φούρνος “Ρίζος” Χίου 58, Κεντρ. Καφενείο Χίου 51,
Φούρνος Αγγελίδης Αγ. Τριάδος 18, Ok Market Αγ. Τριάδος 4,
Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-
βενακίων 77, Billiard club “Κοράλλι” Δερβενακίων 56, Φούρνος
“Το Φουρνόσπιτο” Ολυμπίας 40, Α’ ΚΑΠΗ Γούναρη 30, Παντο-
πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25.  
Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο
Κεντρ. Πλατείας Ε. Βενιζέλου, Ταβέρνα Κορομηλάς Ε. Βενιζέ-
λου 72, Φούρνος “Χρυσό Στάχυ” Μπουμπουλίνας 25 , Φούρ-
νος “Μεταξά” Ηπείρου 5 - 7 , Μεζεδοπωλείο “Μαρμίτα”
Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-
γορίου 29, Καφενείο “Ναι μεν αλλά” Πατριάρχου Γρηγορίου 30,
Φούρνος “Απωλλόνιο” Μεσογείων 346 και Ρόδων 1, Β’ ΚΑΠΗ
Μπουμπουλίνας 15, Αρτοποιείο “Τυλιγάδη” Επτανήσσου 72.

Εργασίες συντήρησης στα Σχολεία

της πόλης κατά την διάρκεια των

εορτών.

Οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της

συστηματικής καθημερινής τους  προσπάθειας για την διατήρηση των υπο-

δομών των  Δημόσιων  Σχολείων της πόλης σε υψηλό επίπεδο, πραγματο-

ποίησαν   κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων πολλές

εργασίες συντήρησης και παρεμβάσεις στα Σχολεία με σημαντικότερες τις

παρακάτω:

1. Τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια και σύνδεση
τους με κέντρο λήψης σημάτων. 2. Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλα τα Γυμνά-
σια και Λύκεια. 3. Συντήρηση μάντρας, κιγκλιδωμάτων και παιχνιδιών παιδικής χαράς
στο 7ο Νηπιαγωγείο (Πευκάκια). 4. Διαμόρφωση και εξοπλισμός αίθουσας υπολογι-
στών 4ου Δημοτικού (Κοντόπευκο). 5. Συντήρηση και αποκατάσταση μαρμάρων του
κλιμακοστασίου του 2ου Δημοτικού (Αι Γιάννης). 6. Βαψίματα, συντηρήσεις και διά -
φορες εργασίες στο 2ο Δημοτικό (Αι  Γιάννης), 6ο Δημοτικό (Τσακός), 9ο Δημοτικό
(Πευκάκια), 3ο Νηπιαγωγείο ( Κοντόπευκο) και 5ο Γυμνάσιο (Τσακός).  7. Επίστρω-
ση δαπέδων  στο 13ο Νηπιαγωγείο (Κοντόπευκο). 8. Διαμόρφωση κουζίνας 3ου
Νηπιαγωγείου (Κοντόπευκο). 9. Συντήρηση και βάψιμο όλης της περίφραξης του 2ου
Λυκείου (Κοντόπευκο).

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην

Λεωφώρο Μεσογείων.

Λόγω εργασιών εγκατάστασης καλωδίων ρεύματος υψηλής τάσης, θα πραγ-

ματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημά-

των, στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατά

το χρονικό διάστημα από 16/1 έως 28/2/2017 καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου,

ως εξής:

Α) Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Μεσογείων, στην κατεύθυνση από Παλλήνη
προς Αθήνα, από το ύψος αυτής έναντι της οδού Αδριανού μέχρι και τη συμβολή της
με την οδό Αγελάου.
Β) Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Μεσογείων, στην κατεύθυνση της από Παλ-
λήνη προς Αθήνα, από τη συμβολή της με την οδό Αγελάου μέχρι και τη συμβολή της
με την οδό Δελφών.
Γ) Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Μεσογείων, στην κατεύθυνση από Παλλήνη
προς Αθήνα, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι και την οδό Σ. Πέτρουλα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομένον πλάτος το οδοστρώματος.

Βράβευση των επιτυχόντων 

σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι από το Δήμο 

Στο κατάμεστο από γονείς, μαθητές και καθη-

γητές αμφιθέατρο του «Δημόκριτου» έγινε την

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 η εκδήλωση βρά-

βευσης των μαθητών και μαθητριών των Δημό-

σιων σχολείων της Αγίας Παρασκευής   που

πέ¬τυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση τον Μάιο του 2016 και η κοπή πίτας

του τμήματος Παιδείας του Δήμου. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Δημάρχου
Γιάννη Στα θόπουλου και του αντιδημάρχου Παιδείας
και Πολιτισμού Πανου Γκόνη. 
Ακολούθως έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας και οι βραβεύσεις τις οποίες εκτός από τον
Δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Παιδείας έκαναν  ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος
Βλάχος, οι αντιδήμαρχοι Ελισάβετ Πετσατώδη, Γιάν-

νης  Σιδέρης και Κώστας  Χατζηανδρέου, οι Δημ. Σύμβουλοι Βασ. Ζορμάς πρ. Δήμα-
ρχος, Τερψ. Γκιόκα Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης , Στέλλα  Ψύλλα, Σωτήρης
Ησαΐας, Γιαννης  Μυλωνάκης και, Γιαννης Λογοθέτης, οι πρόεδροι των Σχολικών Επι-
τροπών Αύρα  Μπασακίδου-Καράμπελα και Βασίλης Τραυλός, η πρόεδρος της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ε. Ματιάτου-Χατζοπούλου, Διευθυντές Λυκείων και
πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων Λυκείων. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο πρ. Υπουργός Μ. Καρχι-
μάκης, διευθυντές Σχολείων και εκπαιδευτικοί, πρόεδροι και μέλη Συλλόγων Γονέων,
κ.α.
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Ολοκληρώθηκε  η ανάπλαση στο

Πάρκο Γραβιάς. 

συνέχεια από το εξώφυλλο

Μετά την ολοκλήρωση της

ανάπλασης στην περιοχή του

Κοντοπεύκου με τους πο -

δηλατόδρομους, τα μεγάλα

πεζοδρόμια και κυρίως τις

ρυμοτομήσεις, η διοίκηση του

Γιάννη Σταθόπουλου με την

αντιδήμαρχο τεχνικών υπη -

ρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη

εξασφάλισαν τη χρηματοδό -

τηση 4.000.000 ευρώ για

εργασίες ομβρίων και επι -

πλέον προέβησαν σε ήπιες

αναπλάσεις (λόγω του ότι

ανήκει στη Β’ ζώνη) στο

πάρκο Γραβιάς, στους πρό-

ποδες του Υμηττού . 

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 παραδόθηκε ο αναπλασμένος πλέον
χώρος του πάρκου Γραβιάς αφού ολοκληρώθηκαν οι αντίστοιχες εργασίες από τον
Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού –ΣΠΑΥ σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας
Παρασκευής.
Παρόντες στην παραλαβή του χώρου ήταν ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης
Σταθόπουλος, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ Πετσατώδη και ο
Δασοπόνος του ΣΠΑΥ Δ. Κυριόπουλος, ενώ σημαντική για την υλοποίηση του έργου
ήταν η συμβολή της αντιπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΥ
Δημοτικής Συμβούλου Στέλλας Ψύλλα.
Τελευταία ενέργεια ήταν η τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας- χάρτη του βόρειου
Υμηττού με όλα τα μονοπάτια της περιοχής και πληροφορίες για την ιστορία, την
πανίδα, τη χλωρίδα, τα σπήλαια και άλλα στοιχεία του βουνού, στην ελληνική και αγγλι-
κή γλώσσα, καθώς και πινακίδα με οδηγίες για τους επισκέπτες.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
1. Απομακρύνθηκαν όλα τα σάπια ξύλα και τα μεταλλικά ικριώματα της εγκαταλειμ-
μένης κατασκευής.
2. Καθαρίστηκε όλη η έκταση του πάρκου από τα σκουπίδια, απομακρύνθηκαν τα
υπολείμματα των παλαιότερων οικοδομικών εργασιών, τα σάπια ξύλα, οι πεσμένοι
κορμοί δέντρων, οι διαλυμένες πινακίδες και τα σπασμένα και διαλυμένα τραπέζια του
πικνίκ. Όσα από τα απορρίμματα ήταν ανακυκλώσιμα (γυάλινα μπουκάλια, πλαστικά
κ.λπ.) αποτέθηκαν στον κάδο ανακύκλωσης που υπάρχει στον χώρο στάθμευσης
δίπλα στο πάρκο Γραβιάς.
3. Χτίστηκε ένα χαμηλό πέτρινο τοιχίο στην πλευρά του πάρκου προς το πλάτωμα-
χώρο στάθμευσης στο τέρμα της οδού Γραβιάς, έτσι ώστε να εμποδιστεί η είσοδος
οχημάτων στο χώρο του πάρκου. Έτσι αποκλείστηκε η πρόσβαση στους εποχούμε-
νους νυκτερινούς επισκέπτες και η ρύπανση που αυτοί προκαλούσαν, εμποδίζεται η
πρόσβαση οχημάτων που μεταφέρουν και απορρίπτουν παράνομα μπάζα, και επιπ-
λέον προστατεύεται το δάσος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (τα αναμμένα τσιγάρα που
πετιούνται από τα παράθυρα των αυτοκινήτων πάνω στα ξερόκλαδα και τις πευκο-
βελόνες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς).          
4. Τοποθετήθηκαν επτά (7) τραπεζόπαγκοι πικνίκ από εμποτισμένη ξυλεία, σε περιμε-
τρική διάταξη στο χώρο, με πάκτωση στο έδαφος.
Των προαναφερομένων εργασιών  είχαν προηγηθεί,  τον Ιούλιο του 2016, η αποξή-
λωση  από συνεργείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής της κατεστραμμένης και εγκατα-
λειμμένης εξέδρας που βρισκόταν τοποθετημένη από χρόνια στο Πάρκο καθώς και
καθαρισμός/αποψίλωση του χώρου.
Ο Δήμος καλεί  να διατηρούμε  το Πάρκο, που προσφέρεται για χαλάρωση, απόλαυ-
ση του φυσικού περιβάλλοντος ,πικνίκ, βόλτα, αφετηρία για περπάτημα στον Υμηττό,
κ.α. όμορφο, καθαρό και ασφαλές, με τη φροντίδα μας και το σεβασμό μας στις οδηγίες
για τους επισκέπτες του.
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Στις χρονιές  της

«Αθλιότητας».

Στην Αγία Παρασκευή του 2017 ένας 59χρο-

νος συμπολίτης μας άφησε την τελευταία του

πνοή  τις ημέρες που η «Αριάδνη» άπλωνε

τον παγωμένο της πέπλο πάνω απ΄την

Ελλάδα τις οποίας οι «Δομές»  αποδεδειγμέ-

να κινούνται στον άξονα «Τίποτα – Υπο -

τυπώδεις» από συστάσεως της μετά την

τουρκοκρατία μέχρι  και σήμερα.

Ο συγκεκριμένος συνδημότης μας είχε ζητήσει το
καλοκαίριτου 2016 «βοήθεια»  από την κοινωνική
υπηρεσία του Δήμου υπό μορφή χορήγησης
φαγητού και φαρμάκωντα οποία και λάμβανε
τρεις φορές της εβδομάδα.
Τον συνδημότη μας είχε επισκεφτεί και κοινωνική
λειτουργός η οποία είχε χαρακτηρίσει την κατά-
σταση του χώρου που διαβίωνε ως «άθλια» και
τον είχε προτρέψει να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο
για το καρδιολογικό του πρόβλημα και στη
συνέχεια να φιλοξενηθεί σε κάποιον «Ξενώνα
αστέγων».
Όποιος έχει επισκεφτεί αυτούς τους ξενώνες, έχει
ενημερωθεί για τους «κανόνες λειτουργίας», κι
έχει μιλήσει με ανθρώπους που είχαν φιλοξενη θεί
σ  ́αυτούς, θα καταλάβει το «Γιατί»  ο συνδημότ-
ης μας είχε αρνηθεί να πάει και είχε επιλέξει να ζει
κάτω απ΄αυτές τις συνθήκες αλλά κοντά σε
συγγενικά και φιλικά του  πρόσωπα στο περι-
βάλλον στο οποίο τόσα χρόνια ζούσε.
Ο συνδημότης μας πέθανε, και η ταφή του λει-
ψάνου έγινε στο Δημοτικό μας κοιμητήριο, ζώντας
όπως εκείνος είχε επιλέξει.
Η πολιτεία, ο δήμος, κι εμείς όλοι αν θέλαμε να
γνωρίζαμε, θα μπορούσε να  είχαμε συμβάλει
στην καλύτερη ποιότητα ζωής του, όπως και σε
πολλούς άλλους που βρέθηκαν ή βρίσκονται
στην ίδια μ΄αυτόν θέση.
Για εμάς τους «πολλούς» είναι ζήτημα  επιλογής.
Για το Δήμο και το κράτος είναι θέμα «πολιτικών
προτεραιοτήτων» που αν δεν τις «καταλα-
βαίνουν» θα πρέπει να τους το υπενθυμίζουμε.
Αυτό όμως που είναι απαράδεκτο είναι η προ-
σπάθεια «πολιτικής καπήλευσης του θανάτου»
είτε για να καταδειχθεί η «ευαισθησία» είτε για να
καταγγελθεί η «αναισθησία» γιατί πολύ φοβάμαι
ότι θα υπάρξει πληθώρα «ανακοινώσεων» ένθεν
κακείθεν…
Οι πολιτικοί δημοτικοί  ταγοί ας περιοριστούν στην
σιωπή που ο σεβασμός προς τον νεκρό επιβάλ-
λει. Όλοι ανεξαιρέτως, άλλοι λιγότερο κι άλλοι
περισσότερο έχουμε ευθύνη για την ύπαρξη
αυτών που διαβιούν κάτω από «άθλιες συνθή-
κες» . 
Ας ασχοληθούμε περισσότερο με το «τι» μπορ-
ούμε να προσφέρουμε  στους εν ζωή και όχι με
το «τι» μπορούμε ν  ́αποκομίσουμε από το θάνα-
το τους. 

Ανδρέας Μπαλωτής
Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Βασίλης Ζορμπάς: 

“Η ένοχη σιωπή της Δημοτικής Αρχής”. 

Για το θέμα αυτό εξέδωσε ανακοίνωση η παράταξη «Αγία Παρασκευή η
πόλη μας» στην οποία αναφέρει τα εξής: 
«Μια οργανωμένη διοίκηση που δεν μπορεί να προστατέψει τα πιο αδύνα-
μα μέλη της κοινωνίας, θεωρούμε ότι έχει αποτύχει. 
Πριν από λίγες ημέρες απεβίωσε συμπολίτης μας, ο οποίος διαβιούσε υπό
άθλιες συνθήκες και ο οποίος ήταν, υποτίθεται, υπό την  επίβλεψη του
Δήμου. Η κατάστασή του ήταν γνωστή στην δημοτική Αρχή, αφού είχε απε-
υθυνθεί προς τον ίδιο το δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο και είχε  συμπερι -
ληφθεί στους δικαιούχους του Κοινωνικού Μαγειρείου. Παρ΄όλα αυτά και
παρά το γεγονός ότι ο συμπολίτης μας είχε και σοβαρά προβλήματα υγείας,
η δημοτική Αρχή δεν έλαβε κανένα μέτρο προφύλαξής του αν και ήταν σε
όλους γνωστό ότι επίκειτο κύμα κακοκαιρίας. Ακόμη και αν  ο συμπολίτης
μας αυτός αρνιόταν (όπως ανεπίσημα αφέθηκε να διαρρεύσει, ως δικαιο-
λογία) να δεχθεί βοήθεια, τότε θα μπορούσε η δημοτική Αρχή να εξαντλήσει κάθε τρόπο που είχε στη διάθε-
σή της. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στο δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο και στον υπεύθυνο των Κοινωνικών
Δομών Γεράσιμο Βλάχο, ότι σε δύο ταυτόσημες περιπτώσεις  επί δημαρχίας Βασίλη Ζορμπά, η διοίκηση έδρ-
ασε άμεσα και αποτελεσματικά, με προσωπική παρέμβαση του τότε δημάρχου, δίνοντας μάλιστα μόνιμη
λύση. Χωρίς «φανφάρες και πυροτεχνήματα», στα οποία και μόνο επιδίδεται με το παραμικρό η σημερινή
δημοτική Αρχή.
Όχι μόνο αδιαφόρησαν αλλά και προσπάθησαν να αποκρύψουν το  γεγονός. Το ότι δε, όταν αυτό μαθεύτηκε,
δεν ανέλαβαν τις ευθύνες που τους αναλογούν (τηρώντας ως τώρα αιδήμονα σιωπή) αλλά και διεξήγαγαν
έρευνα για το πώς και από ποιόν διέρρευσε η «πληροφορία προς τα έξω» (γιατί το μόνο που τους ενδια φέρει
είναι η «εικόνα» τους),  αποδεικνύει την ενοχή τους.
Η παράταξή μας, ζήτησε εγγράφως την σύγκλιση της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής (που δεν έχει συνε-
δριάσει καθόλου περίπου ένα τρίμηνο) για ενημέρωση και για λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις ακραίας
φτώχειας, προκειμένου να μην έχουμε παρόμοια λυπηρά γεγονότα στο μέλλον».

Η πιο ακατάλληλη στιγμή για «αντιπολίτευση».

Ο κ. Βασίλης Ζορμπάς σωστά έπραξε και έφερε στην επιφάνεια ένα θέμα

σοβαρό, όπως το θάνατο ενός συμπολίτη μας που ζούσε σε τραγικές

συνθήκες στην Αγία Παρασκευή.  

Ωστόσο, σε μια κοινωνία που αποδομείται μέρα με τη μέρα οικονομικά, ψυχο-
λογικά, οικογενειακά, σε μια κοινωνία που νιώθει ότι δεν υπάρχει ελπίδα κι ότι τα
πράγματα πάνε και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν προς το χειρότερο (σύμφωνα
με τις πρόσφατες έρευνες*) , σ’ αυτές τις κοινωνικές συνθήκες το να κατηγορείς
«πολιτικά» κάποιον για την υπαιτιότητα του θανάτου ενός ανθρώπου, μη ανα -
φέροντας όλες τις πλευρές, καταδεικνύει έλλειψη στοιχειώδους πολιτικής ηθικής
(για όποιον θέλει ν’ αντιλαμβάνεται την αρχαιοελληνική έννοια του όρου). 
Ο θάνατος του συμπολίτη μας από φυσικά αίτια ερμηνεύεται από την ανα-
κοίνωση του πρώην Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά μόνο «πολιτικά», χωρίς να
υπάρχει ουδεμία αναφορά στη γενική μάστιγα που επικρατεί στην Ελλάδα την τελευταία οκταετία, και  περιο -
ρίζει τα αίτια στη δημόσια σφαίρα που αφορούν αποκλειστικά το Δήμο Αγ. Παρασκευής. 
Συγκεκριμένα ο κ. Ζορμπάς ρίχνει όλη την ευθύνη αποκλειστικά  στη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου και
ειδικά στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνο για τη λειτουργία τω ν κοινωνικών δομών του
Δήμου κ. Γεράσιμο Βλάχο. 
Ο κ. Ζορμπάς επί της ουσίας κατηγορεί μόνο τον κ. Γεράσιμο Βλάχο για τη «θλίψη»  της κοινωνίας, μια
«θλίψη» που είναι συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής των μνημονίων που εφάρμοσαν
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας (στην οποία ανήκει), της ΔΗΜΑΡ, του ΛΑΟΣ, του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ, χωρίς καμία αναφορά στο «τι» έχει πράξει η κοινωνική  υπηρεσία του Δήμου  και χωρίς καμία
αναφορά στις επιλογές του συμπολίτη μας.
Απέναντι σ’ έναν άνθρωπο που δεν είναι μόνο πολιτικός του αντίπαλος αλλά έχει και προσωπική διένεξη μαζί
του καθώς οι δυο τους έχουν να λύσουν «ζητήματα»  στις αίθουσες της Ευελπίδων… ο κ. Ζορμπάς
επιρρίπτει στον κ. Βλάχο ευθύνες που αναλογούν κυρίως σε Βουλευτές  και  Πρωθυπουργούς πολλών
χωρών.  
Ο κ. Ζορμπάς προτού εκδώσει την ανακοίνωση της παράταξης που διαβάζετε στην ίδια σελίδα είχε γράψει
στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης λακωνικό κείμενο με το οποίο ζητούσε την
παραί τηση του κ. Βλάχου.
Μπορεί ο κ. Ζορμπάς να θεωρεί ότι μιλάει σε «πολιτικό» επίπεδο, όμως οφείλει να αναγνωρίσει ότι η ρητο-
ρεία του ως πολιτικό πρόσωπο επηρεάζει το αναγνωστικό κοινό, πυροδοτεί το θυμικό στοιχείο αυτού και γεν-
νάει αντιλήψεις και συμπεριφορές στο κοινωνικό σύνολο που κανείς δεν γνωρίζει με ποιο τρόπο θα εκφρα-
στούν. 
Είναι άλλο να επιρρίπτεις μερίδιο των ευθυνών ΚΑΙ στη δημοτική αρχή (αναφέροντας όμως όλο το ιστορικό)
κι άλλο να μονοπωλείς αυτές στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που δεν ευθύνεται για τη γενικότερη κατάστα-
ση.  Ο κ. Ζορμπάς έχει πληθώρα άλλων ζητημάτων για  ν’  ασκήσει  γόνιμη αντιπολίτευση και  στο συγκε-
κριμένο ζήτημα θα όφειλε να είναι πολύ πιο προσεκτικός στις καταγγελίες του για «απόδοση ευθυνών». 

Χρήστος Μπαλωτής
Εκδότης - Δημοσιογράφος

*  Όπως η εμπεριστατωμένη μελέτη της EuropeanBankforReconstructionandDevelopment - EBRD
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Γιάννης Σταθόπουλος: 

«Η αλήθεια για τον άτυχο

συμπολίτη μας». 

Ανακοίνωση εξέδωσαν ο Δήμαρχος Αγίας Παρα -

σκευής κ. Γιάννης Σταθόπουλος και ο κ. Γεράσιμος

Βλάχος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και

Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής

σχετικά με το θάνατο του συμπολίτη μας από το

ψύχος των ημερών. Συγκεκριμένα αναφέρουν τα

εξής:

«O θάνατος πριν λίγες μέρες του κατοίκου Πευκακίων
Α.Κ. ετών 59, στην οικία του από άγνωστα αίτια, οδηγεί
τον πρ. Δήμαρχο Β. Ζορμπά σε αυθαίρετα, ψευδή
συμπεράσματα και απρεπείς, προσβλητικές δηλώσεις
εναντίον της Δημοτικής αρχής αλλά και προσωπική, ανοίκεια και συκοφαντική
στοχοποίηση του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ. Γερ. Βλάχου, εντεταλμένου
Συμβούλου Κοινωνικής Πολιτικής.
Για ενημέρωση των συμπολιτών μας και κάθε ευαίσθητου ανθρώπου ενημερώ -
νουμε ότι:
Ο αποβιώσας κατοικούσε σε κακές συνθήκες στην ιδιόκτητη εκ κληρονομιάς ηλεκ-
τροδοτούμενη κατοικία του, σιτίζονταν από τον Δήμο δια του Κοινωνικού Μαγειρείου,
(τρείς φορές την εβδομάδα με διπλή μερίδα φαγητού), έλαβε κατ΄επανάληψη φάρ-
μακα από τον Δήμο και προσωπικά από τον κ. Γεράσιμο Βλάχο και έπασχε από
προχωρημένο στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας και οξύ πνευμονικό οίδημα, για τα
οποία εισήχθη στην εντατική Κρατικού Νοσοκομείου τα Χριστούγεννα και εξήλθε
αμέσως με άρνηση νοσηλείας και υπογραφή του ιδίου.
Οι άξιες υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας (σε εφαρμογή πάγιας πολιτικής του
Δήμου Αγίας Παρασκευής) είχαν κατ΄επανάληψη πιέσει τον αποθανόντα να
νοσηλευτεί σε Νοσοκομείο όπως και να φιλοξενηθεί σε Ξενώνα αστέγων κάτι που
αρνήθηκε επιμόνως και σθεναρά. Συγκεκριμένοι γείτονες βεβαιώνουν την άρνηση
του για οποιαδήποτε βοήθεια. Οι γείτονες αλλά και οι υπάλληλοι της Κοινωνικής
Υπηρεσίας, σημειώνουν χαρακτηριστικά την ύπαρξη ηλεκτρικής κουβέρτας όπως
και σόμπας πετρελαίου, στενός δε συγγενής του αποθανόντος μας ενημέρωσε ότι
είχε αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος και νερού όπως ανέλαβε
και τα έξοδα της κηδείας.Ενημερώνουμε, τέλος, ότι αναμένεται η ιατροδικαστική έκ -
θεση για τα αίτια θανάτου».

Η βράβευση των επιτυχόντων

μαθητών και η «δεύτερη ευκαι-

ρία» για όσους δεν κατάφεραν. 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα το τμήμα Παιδείας

διορ γάνωσε εκδήλωση κοπής πίτας για να βραβεύσει τους μαθητές

και τις μαθήτριες των δημόσιων σχολείων που πέτυχαν την εισαγω-

γή τους στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις

του 2016 τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 .

Με αφορμή αυτή τη βράβευση οφείλουμε να δώσουμε λίγη σημασία και
στους μαθητές/μαθήτριες που δεν κατάφεραν όχι μόνο να περάσουν την
εξοντωτική – για την ηλικία  - διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, αλλά
ούτε τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ο λόγος για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που ιδρύθηκε και λειτούργησε για
πρώτη φάρα στην Παλλήνη το 2008 και χορηγεί τίτλο ισότιμο με το απολυ -
τήριο Γυμνασίου σε διετή φοίτηση. Στην αρχή υπήρξαν δύο τμήματα, στη
συνέχεια τρία και μέχρι το 2015 δημιουργήθηκαν πέντε ενώ την τρέχουσα
σχολική χρονιά λειτουργούν έξι τμήματα σε δύο κύκλους μαθημάτων.  
Στο «σχολείο δεύτερης ευκαιρίας» διδάσκονται όλα τα μαθήματα που
ισχύουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου εκτός της Γυμναστικής
και των Θρησκευτικών, λειτουργούν ολιγομελή τμήματα με την όλη εργασία
των μαθημάτων να γίνεται εντός αιθούσης. 
Το τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ο αντιδήμαρχος Πανα-
γιώτης Γκόνης, όπως και οι πρόεδροι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας επιτροπής – Αύρα Καράμπελα και Βασίλης Τραυλός έθεσαν σε
λειτουρ γία αυτό το θεσμό και στην Αγία Παρασκευή. 
Μέχρι πρότινος το προσωπικό του σχολείου στην πόλη μας που απασχο-
λείται, αποτελείται από έξι μόνιμους εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στο
«σχολείο δεύτερης ευκαιρίας» (διευθυντής, υποδιευθυντής και τέσσερις
καθηγητές). Επιπλέον στην αναμονή της έγκρισης βρίσκεται η διαδικασία
προσθήκης άλλων τεσσάρων ωρομίσθιων καθηγητών, όπως κι ένας
ψυχολόγος κι ένας σύμβουλος επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 90 άτομα
έχουν εγγραφεί ενώ η μέση ηλικία είναι τα 40 έτη και η κοινωνική προέλευ-
ση που κυρίως καθορίζει το λόγο εγγραφής τους είναι η χαμηλή υπαλληλι-
κή τάξη, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο. 

Υποτροφία για έναν 

μαθητή της πόλης μας από την 

Ελληνογαλλική Σχολή.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αποδεχόμενος την προσφορά της Ελληνογαλ-

λικής Σχολής  «Ευγένιος Ντελακρουά» παρέχει μια πλήρη υποτροφία εξαε-

τούς διάρκειας για το Ελληνικό Τμήμα της Σχολής σε δημότη-κάτοικο μαθη-

τή/τρια της ΣΤ  ́τάξης Δημοτικού σχολείου του Δήμου μας .

Η υποτροφία αφορά το 100% των διδάκτρων για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας
και τη σίτιση (πιάτο ημέρας-plat du jour) και δεν αφορά στα έξοδα χρήσης σχολικού
λεωφορείου και  στη συμμετοχή σε επί πληρωμή δραστηριότητες.
Οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ που θα πρέπει να πληροί μια οικογένεια προκειμένου το παιδί
της να συμμετέχει στη διαδικασία διεκδίκησης της υποτροφίας είναι οι εξής:
- Θα πρέπει να είναι κάτοικος και δημότης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
- Να έχει  επιλέξει τη γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Δημοτικό σχολείο όπου
φοιτά.
- Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το κατώφλι κινδύνου της σχετικής
φτώχειας, όπως αυτή ορίζεται στην τελευταία διαθέσιμη έρευνα εισοδήματος και
συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή
.Έκθεση κοινωνικής έρευνας θα συνταχθεί από την Κοινωνική Λειτουργό του τμή-
ματος Παιδείας του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ δήλωσης ενδιαφέροντος στο
πρωτόκολλο του Δήμου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) έως τις 03/02/2017 στο Τμήμα
Παιδείας 
Μετά την κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου οι υποψήφιοι που
πληρούν τις προϋποθέσεις θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Ελληνογαλλικής
Σχολής που θα πραγματοποιηθούν στις 06/05/2017 για την εισαγωγή τους στην
τάξη της Α  ́Γυμνασίου το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (η αίτηση για συμμετοχή στις
εξετάσεις πρέπει να υποβληθεί στη Σχολή έως τις 30-04-2017).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο Τμήμα Παιδείας με
την κ. Τζανή Αγγελική στο τηλέφωνο 2132004568.
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Το «cake my day» 

μας «φτιάχνει» 

όλες τις μέρες.  

Νέο πρατήριο γλυκισμάτων άνοιξε και λειτουργεί

στην ευρύτερη περιοχή του Αη Γιάννη και συγκε-

κριμένα στην πλατεία Ύδρας (Περικλέους41)από

δύο νέους ανθρώπους, Αγιοπαρασκευιώτες και

φίλους, τον Γιώργο Κοντόπουλο και τον Τάσο

Ντρες. 

Το νέο πρατήριο σας περιμένει να γευτείτε λαχταριστό
παγωτό από πρόβειο γάλα (χειροποίητο), συροπια-
στά γλυκά και βέλγικα σοκολατάκια ενώ για τους λά -
τρεις του είδους διατίθεται και σοκολάτα Βελγίου με το
κιλό. 

Marshmallows, ζελέ, τούρτες, τάρτες, πάστες, κερά-
σματα σας περιμένουν στον νέο περιποιημένο και
«ζεστό» χώρο του υποκαταστήματος. 
Το «cake my day» έρχεται να συμπληρώσει το πρα-
τήριο άρτου και mini – market της οικογένειας Κοντό-
πουλου που στεγάζει δίπλα ακριβώς, δημιουργώντας
έτσι μια μικρή αγορά για την κάλυψη των απαραίτητων
αλλά και των απαιτητικών που θέλουν να έχουν το
«κάτι παραπάνω» στην οικία τους ή να προσφέρουν
ένα δώρο. 

Στο νέο πρατήριο γλυκών μπορείτε να παραγγείλετε
γλυκίσματα και τούρτες της αρεσκείας σας και να δοκι-
μάσετε μοναδικές παρασκευές και γεύσεις από μονα-
δικά υλικά. 

Τηλ.: 212 - 10 50 464
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«Αυτόφωρο» για το 

Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο 

Τεχνικών Υπηρεσιών! 

Στο Αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής με «Αυτόφωρη διαδικασία»

οδηγήθηκαν την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2016, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Γιάννης Σταθόπουλος και η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ

Πετσατώδη επειδή προΐσταντο της κατεδάφισης του «γνωστού μαντρό-

τοιχου» στη διασταύρωση των οδών Δερβενακίων 11 και Κύθνου, ο οποίος

καταλάμβανε ολόκληρο το πεζοδρόμιο, αλλά και μεγάλο μέρος της οδού…

θέτοντας καθημερινά σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των

διερχομένων πολιτών. 

Βεβαίως για να
προχωρήσει ο Δήμος
στην συγκεκριμένη
ρυμοτόμηση και στην
κατεδάφιση του παρά-
νομου μαντρότοιχου,
είχε εκδοθεί σχετικό
πρωτόκολλο μετά από
επίπονη και πολύμηνη
διοικητική διαδικασία
για την έκδοση της
αντίστοιχης Δικαστικής
απόφασης, για την

υλοποίηση της οποίας, χρειάστηκε πέραν των υπηρεσιών (Νομικός και Μηχανικοί)
του Δήμου και του μηχανικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η παρέμβαση του
Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου, της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Ελισάβετ
Πετσατώδη, των Αστυνομικών Αρχών καθώς και του Συλλόγου Κατοίκων Κοντο-
πεύκου και μεγάλου αριθμού πολιτών…
Ίσως ο Δήμαρχος και η παράταξη του να έχασαν τις ψήφους του ιδιοκτητών του
παράνομου μαντρότοιχο (τον οποίο υπερασπίστηκαν ωσάν να ήταν το …
«Κούγκι»), αλλά κέρδισαν με τη πολιτικά θαρραλέα αυτή πράξη τους, το σεβασμό
και εκτίμηση όλων όσοι καθημερινά ταλαιπωρούντο και αναρωτιόντουσαν αν
υπάρχει σ΄αυτόν τον τόπο «Κράτος δικαίου» και «τι κάνει ο Δήμος»…

Απεβίωσε 

ο Κώστας Κουβόπουλος. 

Την τελευταία του πνοή

άφησε ο τ. υποψήφιος Δή -

μαρ χος και επί πολλά Δημο-

τικός Σύμβουλος Κώστας

Κουβόπουλος στις αρχές

του Ιανουαρίου 2017.

Ο Κώστας Κουβόπουλος γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στην
πόλη μας και η οικογένεια του
ήταν από της πρώτες που
εγκαταστάθηκαν σε αυτή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν
ιδιαίτερα καταβεβλημένος από την απώλεια της προσφιλούς του
συζύγου Ροζάννας
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος  μέσω ανακοίνωσής του έστειλε
συλλυπητήρια  στους γιούς του, τα εγγόνια του και όλους τους
συγγενείς του με την ευχή να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γής
που θα τον σκεπάσει.
Στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος χαρακτήρισε τον αποθανόντα ως
πολίτη με στοχοπροσήλωση και πέραν των όποιων πολιτικών αντι-
παραθέσεων υπήρξε ένας καλός συνομιλητής με άποψη για τα
κοινά, που αναδείκνυε τα όποια θέματα με πάθος και προσπαθούσε
να τα πάει μέχρι τέλους ανεξαρτήτως προσωπικού κόστους. Επιπλέον
ο κ. Βλάχος στην ομιλία του ανέφερε το πόσο πολύ επηρέασε τον
Κώστα Κουβόπουλο ο ξαφνικός θάνατος της γυναίκας του Ροζάνας. 

Ένα τελευταίο «αντίο» στον

Κώστα Κουβόπουλο. 

Δεν συνηθίζω να γράφω για τους συμπολίτες μας που

φεύγουν από αυτόν τον κόσμο κι αφήνουν πίσω τους συγγε-

νείς που νιώθουν τον πόνο της έλλειψης, ωστόσο στην

περίπτωση του Κώστα Κουβόπουλου, η γνωριμία μου μαζί

του αποτελεί – αν όχι ένα κεφάλαιο – τουλάχιστον μία σημα -

ντική ενότητα. 

Γνώρισα τον Κώστα Κουβόπουλο πριν από περίπου εννέα  χρόνια,
έναν άνθρωπο διαφορετικής πολιτικής νοοτροπίας/φιλοσοφίας/ιδεο-
λογίας από τα δικά μου δεδομένα και το γεγονός αυτό και μόνο με
δίδαξε σε πολλαπλά επίπεδα, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.
Με τον Κώστα Κουβόπουλο ως συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση
Σιστοβάρη στα έτη που διήρκεσαν,  συμφώνησα και διαφώνησα
έντονα αρκετές φορές,  αλλά ταυτόχρονα θαύμασα τη μαχητικότητά
του, το πείσμα του, την αγάπη του για Ζωή και την αγάπη του για την
οικογένειά του, τους γιους του για τους οποίους μιλούσε με υπερη -
φάνεια και για την  γυναίκα του, που  δήλωνε ακόμα ερωτευμένος
μετά από πολλά χρόνια έγγαμου βίου . Αντίο Κώστα Κουβόπουλε.

Χρήστος Μπαλωτής

Νέα δημοτική παράταξη 

από τον π. Δημοτικό Σύμβουλο 

Φώτη Αλεξόπουλο. 

Επαναδραστηριοποιείται στα δημοτικά

δρώμενα της Αγ. Παρασκευής ο Φώτης

Αλεξόπουλος ο οποίος δημοσιοποιεί

την απόφαση του αυτή, με την αποστο-

λή της ιδρυτικής διακήρυξης της Δημοτι-

κής του παράταξης «Πρωτοβουλία Ενερ -

γών Πολιτών για τον Δήμο Αγίας Παρα -

σκευής» προς τον «Σχολιαστή» την

οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια.

Ο Φώτης Αλεξόπουλος είχε εκλεγεί Δημοτικός σύμβουλος το 2010 με την παράταξη
του Βασίλη Ζορμπά από την οποία αποχώρησε στους πρώτους μήνες της θητείας
της και συνέχισε ως Ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος.
Ο Φώτης Αλεξόπουλος σε ανακοίνωσή του μιλάει για τη δημιουργία μιας ανεξάρ -
τητης παράταξης που δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα της πόλης ως «κόκκινα,
πράσινα ή μπλέ».
Στην ιδρυτική διακήρυξη της παράταξης που μπορείτε να βρείτε στο
www.osxoliastis.gr μεταξύ άλλων αναφέρεται η κομματική ανεξαρτησία και ο εσωτε-
ρικός κανονισμός. 
Μέσω ανακοίνωσης η νέα παράταξη κάνει λόγο για τη στήριξη της λειτουργίας των
παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων και των σχολείων, την στήριξη των άπορων,
των άνεργων, των ΑΜΕΑ, των πολύτεκνων, των μοναχικών ατόμων που χρήζουν
βοήθειας καθώς και  των μονογονεϊκών οικογενειών.
Επιπλέον η νέα παράταξη υποστηρίζει την συμμετοχή  όλων των  Δημοτών μας σε
πολιτιστικά & αθλητικά προγράμματα, την  στήριξη της τρίτης ηλικίας μέσω των
ΚΑΠΗ και άλλων δράσεων, την  δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης από εθελοντές σε
άτομα που έχουν ανάγκη ενώ εκφράζει την αντίθεση της  σε κάθε πολιτική που αντι-
μετωπίζει τους Δημόσιους   χώρους  ως αντικείμενο εκμετάλλευσης είτε για την κάλυ -
ψη ελλειμμάτων του Ελληνικού Κράτους  είτε για οικονομική ανάπτυξη σε βάρος του
περιβάλλοντος.

Ανανεώσεις συμβάσεων

εργασίας στο 

Δήμο Αγ. Παρασκευής.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχώρησε, σύμφωνα με τις

προβλέψεις του άρθρου 16 του Νόμου 4429/2016, στην ανα-

νέωση, μέχρι τις 31/12/2017, των συμβάσεων 32 εργαζομένων

του Δήμου που είχαν λήξει . 

Συγκεκριμένα  ανανεώθηκαν  18 Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου (13 Εργάτες στην Καθαριότητα, 3 Εργάτες στο
Κοιμητήριο, 1 Υδραυλικός και 1 Χειριστής Καλαθοφόρου) και 14
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου  (Εργάτες στην Καθαριότητα).  
Η παραμονή των 32 εργαζομένων στις εργασίες τους ήταν
απολύτως αναγκαία για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, Αυτεπι-
στασίας  και Κοιμητηρίου του Δήμου.
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