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Erasmus+“ Art, Technology & Sport keep
me bound to my school” στην Ελευσίνα

Ο ∆ήµαρχος Γεώργιος Τσουκαλάς υποδέχτηκε τους εταίρους
του προγράµµατος από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Λιθουανία,

την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Εσθονία.
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις            

Η θερµοκρασία από 16 έως 26
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιούλιος, Ιουλία, Ιουλιανή, Γιούλα,  Γιούλη 

Γαλάτεια, Γαλατία, Φαεινός, Φαεινή
Παγκόσµια Ηµέρα Μουσείων

Αντιµέτωποι µε τον τρόµο βρέθηκαν αστυνοµικοί
τα ξηµερώµατα της Πέµπτης στα Λιόσια, όταν
και δέχθηκαν πυροβολισµούς από οµάδα

Ροµά.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνοµικοί ακινητοποίησαν

δύο Ροµά στα Λιόσια, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για
ληστεία που είχε γίνει λίγο νωρίτερα.

Από τις ταράτσες των διπλανών σπιτιών βγήκαν 

άγνωστοι και άρχισαν να πυροβολούν σε βάρος των
αστυνοµικών.

Οι αστυνοµικοί απάντησαν πυροβολώντας στον αέρα
και ζήτησαν ενισχύσεις. 

Οι δύο ύποπτοι µεταφέρθηκαν στην Αστυνοµική
∆ιεύθυνση ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για προσα-
γωγή των ατόµων που πυροβόλησαν τους αστυνοµι-
κούς.

Erasmus+“ Art, Technology & Sport keep me
bound to my school” στην Ελευσίνα

Ο ∆ήµαρχος Γεώργιος Τσουκαλάς υποδέχτηκε τους εταίρους  
του προγράµµατος από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Λιθουανία, την 

Ισπανία, την Πορτογαλία και την Εσθονία. 

Στο πλαίσιο της 3ης διακρατικής συνάντησης του προγράµµατος ERASMUS+ “ Art, Technology &
Sport keep me bound to my school” που συντονίζει το 3ο  Γυµνάσιο της Ελευσίνας,
πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 17 Μαΐου 2018 επίσκεψή στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας.

Στόχος του Έργου είναι να παρακινήσει τους µαθητές να παρατείνουν την διαµονή τους στο σχολείο,
εµπλέκοντας τους σε δραστηριότητες όπως η Τέχνη, η Τεχνολογία και ο Αθλητισµός. 

Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Τσουκαλάς υποδέχτηκε τους εταίρους  του προγράµµατος από την Ελλάδα,
την Τουρκία, την Λιθουανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Εσθονία. 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Άνω Λιόσια: Άνοιξαν πυρ κατά 
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ΤΑΙΠΕ∆: Ολιγοήµερη
παράταση στον 
διαγωνισµό για τα ΕΛΠΕ

Για τις 30 Μαΐου µετατέθηκε  η προθεσµία για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση
του 50,1% των ΕΛΠΕ, όπως ανακοίνωσε εχθές το
ΤΑΙΠΕ∆.

Η διαδικασία έληγε κανονικά την Παρασκευή 18
Απριλίου. Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών είναι 30 Μαΐου 2018 στις 17:00.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του
πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛ.ΠΕ. θα διεξαχθεί
σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α' Φάση) και
φάση υποβολής δεσµευτικών προσφορών (Β'
Φάση).

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα πληρούν
τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα
κληθούν να συµµετάσχουν στη Β' Φάση. Στη Β'
Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προεπιλε-
γέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε
πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τα ΕΛ.ΠΕ. µέσω
εικονικής αίθουσας τεκµηρίωσης (Virtual Data
Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να
υποβάλουν δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές.

Μαζική σύσκεψη σωµατείων και φορέων 
για οριστικό ‘’λουκέτο’’ στη χωµατερή 

Νέα µεγάλη συγκέντρωση στις 6 Ιούνη

Μ
αζική σύσκεψη δεκάδων σωµατείων και
φορέων της ∆υτικής Αθήνας και της ∆υτι-
κής Αττικής πραγµατοποιήθηκε το από-

γευµα της Παρασκευής 11/5, µε θέµα το οριστικό
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Παραβρέθηκαν ο Θανάσης Φιλίππου, πρόεδρ-
ος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πετρούπολης, ο
Νίκος Μαλαθρίτης, αντιδήµαρχος Πετρούπολης,
και ο Κώστας Σταθάς, αντιδήµαρχος Χαϊδαρίου.

Την εισηγητική οµιλία έκανε ο Θοδωρής
Χαµαλίδης, πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµέ-
νων ΟΤΑ ∆ήµου Φυλής. Ακολούθησαν παρεµβά-
σεις από εκπροσώπους των σωµατείων και των
φορέων.

Η σύσκεψη έκλεισε µε την έγκριση του καλέ-
σµατος για τη µεγάλη συγκέντρωση στις 6 Ιούνη, 

που θα αποτελέσει κλιµάκωση του αγώνα.

Το κάλεσµα των  σωµατείων  και φορέων

«Τέρµα πια στο αίσχος της χωµατερής. Να
κλείσει εδώ και τώρα ο ΧΥΤΑ Φυλής. ∆ιαχείριση
των απορριµµάτων σε όφελος του λαού.

Ολοι στη συγκέντρωση - πορεία των σωµατείων
και φορέων την Τετάρτη 6 Ιούνη στις 7.30 µ.µ.,
στη Λεωφόρο Φυλής (στο ύψος του Προαστια-
κού).

Θα ακολουθήσει συναυλία από το µουσικό
σύνολο "Ρωµιοσύνη", στην κεντρική πλατεία Α.
Λιοσίων.

Από τη συγκέντρωση προέκυψαν τα εκόλουθα: 

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον  Υπουργό Υποδοµών  &Μεταφο-
ρών  κ.  Χρήστο Σπίρτζη µε θέµα:την   «Άµεση επαν α-
λειτουργία λεωφορειακής γραµµής του ΟΑΣΑ στο ∆ήµο
Ελευσίν ας», κατέθεσε και η βουλευτής Αττικής Εύη Χρι-
στοφιλοπούλου, µετά τις αλλεπάλληλες αν τιδράσεις που
έχ ουν  δηµιουργηθεί από την  απόφαση του ΟΑΣΑ ν α
παύσει τα δροµολόγια του Α16. Στην  ερώτησή της η
βουλευτής επισηµαίν ει τα ακόλουθα:  

Κύριε Υπουργέ,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίν ας, η Περιφερειακή

Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, το Εργατικό Κέν τρο Ελευ-
σίν ας-∆υτικής Αττικής και η ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ εξέδω-
σαν  ψήφισµα διαµαρτυρίας για τη διακοπή της λεωφορ-
ειακής γραµµής Α16. 

Η πράξη αυτή χ ωρίς καµία προηγούµεν η διαβούλευ-
ση µε τους φορείς της πόλης είν αι αν επίτρεπτη και θα
προκαλέσει ταλαιπωρία και δυσλειτουργίες στην  περ-
ιοχ ή. 

Η Ελευσίν α επιλέχ θηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».
Προσπάθειες χ ρόν ων  και πλήθους αν θρώπων  για την
προώθηση του πολιτισµού στην  Ελευσίν α, αποσκο-
πούν  και στην  προσέλευση όλο και περισσότερων

πολιτών  αλλά και τουριστών  από την  Ευρώπη και τον
κόσµο.

Όµως η καθηµεριν ότητα όλων  των  κατοίκων  γίν εται
δυσκολότερη. 

Σήµερα, χ ιλιάδες εργαζόµεν οι µετακιν ούν ται είτε µε
ίδια µέσα επιβαρύν ον τας το περιβάλλον  και χ άν ον τας
µεγάλο µέρος του µισθού τους, είτε µε προβληµατική σε
λειτουργία συγκοιν ων ία,  αφού οι γραµµές του ΟΑΣΑ
είν αι ελλιπείς. 

Ο προαστιακός σιδηρόδροµος λειτουργεί µε αλλεπάλ-
ληλες µετεπιβιβάσεις δυσχ εραίν ον τας την  πρόσβαση
επισκεπτών , εργαζοµέν ων , τουριστών  και κάθε εν δια-
φερόµεν ου. 

Αυτό δεν  συν άδει µε την  αν άδειξη της πόλης και της
περιοχ ής ως προορισµού µε εύκολη προσβασιµότητα.

Για την  δυσχ ερή πλέον  κατάσταση των  µετακιν ή-
σεων  στην  περιοχ ή, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Προτίθεστε ν α επαν αφέρετε τη γραµµή Α16 µε
τακτικά δροµολόγια στην  περιοχ ή και αν  ν αι µε ποιο
χ ρον οδιάγραµµα;

2. Σκοπεύετε ν α εν τάξετε τοπικά δροµολόγια
στις βιοµηχ αν ικές και εµπορικές ζών ες του Θριασίου
Πεδίου; 

3. Υπάρχ ει σχ εδιασµός για  έκτακτα δροµολόγια
για τους σκοπούς της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και 

των  υπόλοιπων  πολιτιστικών  δράσεων  της πόλης
(Φεστιβάλ Αισχ ύλεια, ξεν αγήσεις αρχ αιολογικού εν διαφ-
έρον τος κλπ) µε αφετηρία κοµβικά  σηµεία της Πρω-
τεύουσας όπως το Σύν ταγµα, το Θησείο, ο Πειραιάς
κ.α;

ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΕΕΥΥΗΗ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΦΦΙΙΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΆΆµµεεσσηη  εεππααννααλλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  λλεεωωφφοορρεειιαακκήήςς  
γγρρααµµµµήήςς  ΑΑ1166  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

συνεχίζεται στη σελ. 10



Η κ. Λέλα Γολικίδου, υποδιευθύντρια του 3ου Γυµνασίου Ελευσίνας, έκανε
µια παρουσίαση του προγράµµατος στον κ.∆ήµαρχο και στην συνέχεια ο κ.
∆ήµαρχος δέχτηκε ερωτήσεις από τους εταίρους σχετικά µε τα σχολεία στην
πόλη µας.  

Τέλος, ο κ.  ∆ήµαρχος ευχήθηκε καλή επιτυχία στην διεξαγωγή του προ-
γράµµατος, µια µελλοντική συνεργασία  και αντάλλαξε δώρα µε τους εταίρο-
υς. Τον Μάιο θα πραγµατοποιηθεί και η  τελική σύνοδος για το έργο στην
πόλη της Ελευσίνας.

Με τη συµµετοχή άνω
των 500 µαθητών
πραγµατοποιήθηκε και

φέτος η δράση το "Λούνα Πάρκ
της Ανακύκλωσης" στον προαύλιο
χώρο του ∆ηµαρχείου Αχαρνών,
την Τετάρτη 16 Μάιου 2018. 

Οι µαθητές, από ∆ηµοτικά Σχο-
λεία διάφορων περιοχών στον
∆ήµο Αχαρνών, επισκέπτονταν
ανά σχολείο τον χώρο που είχε
στηθεί το "Λούνα Πάρκ της
Ανακύκλωσης" και αφότου ολοκ-
λήρωναν τα εκπαιδευτικά
παιχνίδια, είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για θέµατα προ-
στασίας θαλασσών και ακτών
από εκπρόσωπο της Ελληνικής
Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Κατά την αποχώρηση τους οι µαθητές έλαβαν δώρο
ένα γλαστράκι µε λουλούδια, προσφορά του Αγροτικού
Ανθοκοµικού Συνεταιρισµού Φυτωριούχων Αχαρνών – 

Αττικής, καθώς και ενηµερωτικό υλικό από την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ενώ τα 

νερά που προσφέρονταν δωρεάν καθ΄όλη τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης ήταν προφορά της εταιρείας "Βίκος
ΑΕ". 

Τον χώρο όπου διεξαγόταν το "Λούνα Πάρκ της
Ανακύκλωσης" επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός, συνοδευόµενος από τον Αντιδήµα

ρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχα

ρνών κ. Θοδωρή Συρινίδη, η ∆ιεύθυνση του οποίου
είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του "Λούνα Πάρκ της
Ανακύκλωσης" από την πλευρά του ∆ήµου Αχαρνών
και τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτρο-
πής του ∆ήµου Αχαρνών κ. Κώστα Καρυδάκη. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχα-
ρίστησε τους εργαζόµενους της ∆ιεύθυνσης Καθαριότ-
ητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών που και
φέτος συνεργάστηκαν άψογα µε την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για το στήσιµο του "Λούνα
Πάρκ της Ανακύκλωσης" στον ∆ήµο Αχαρνών και δήλω-
σε σχετικά: 

"Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης έδωσε και φέτος
την ευκαιρία σε µαθητές των σχολείων του δήµου να
συµµετάσχουν και να διασκεδάσουν στην ψυχαγωγική
αλλά και ενηµερωτική δράση µε παιχνίδια, που έχουν
προσαρµοστεί κατάλληλα µε µηνύµατα Ανακύκλωσης.
Η προώθηση της Ανακύκλωσης και της ευαισθητο-
ποίησης για το Περιβάλλον αποτελεί χρέος µας και
αποκτά ξεχωριστό συµβολισµό όταν σε αυτές τις δρά-
σεις συµµετέχουν οι αυριανοί πολίτες της πόλη µας".

4-θριάσιο Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 

Η Ανακύκλωση έγινε παιχνίδι στον ∆ήµο Αχαρνών

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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Τον τρόµο σε παιδιά και ενήλικες έχουν
σπείρει τα µέλη σπείρας Ροµά, που εδώ και
λίγο καιρό αλωνίζουν «ανενόχλητα» σε περ-

ιοχές του Ιλίου και της Πετρούπολης, δρώντας σε
δύο µέτωπα, αφού αδειάζουν σπίτια και ληστεύουν
παιδιά στους δρόµους, σχολεία και αθλητικά κέν-
τρα.

Σύµφωνα µε καταγγελίες κατοίκων των περιοχών,
τα µέλη της σπείρας έχουν γίνει φόβος και τρόµος
για τους µαθητές, καθώς πραγµατοποιούν επιθέσεις
να ανυποψίαστα θύµατα έξω, αλλά και µέσα σε
σχολεία και αθλητικά κέντρα. 

Επιθέσεις µε λοστούς και µαχαίρια µε τα οποία
απειλούν τα παιδιά και στη συνέχεια τους αποσπούν χρήµατα, κινητά τηλέφωνα και χρυσαφικά, για να εξα-
φανιστούν αµέσως µετά και να συνεχίσουν τη δράση τους… ανενόχλητοι, σε επόµενη ενέδρα.

Προµήθεια και αναβάθµιση 
εξοπλισµού σε Μονάδες 

Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Σχολές

Εµπορικού Ναυτικού

Π
ρόσκληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων

για την  υποβολή προτάσεων  στο Επιχ ειρησιακό
Πρόγραµµα «Αττική» 2014-2020 µε τίτλο «Προµήθ-
εια και Αν αβάθµιση Εξοπλισµού σε Εκπαιδευτικές
Μον άδες Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Σχ ολών
Εµπορικού Ναυτικού» απευθύν ει η Περιφέρεια
Αττικής.

Η συγκεκριµέν η δράση εν τάσσεται στον  Άξον α
Προτεραιότητας 11 («Αν άπτυξη - Αν αβάθµιση
Στοχ ευµέν ων  Υποδοµών  Εκπαίδευσης»), ο οποίος
συγχ ρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περ-
ιφερειακής Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχ ει συν ολικό
προϋπολογισµό 8.790.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η αν αβάθµι-
ση του τεχ ν ικού και εκπαιδευτικού εξοπλισµού σε
Εκπαιδευτικές Μον άδες Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και ∆ια Βίου Μάθησης και η προ-
µήθεια τεχ ν ικού και εκπαιδευτικού εξοπλισµού στις
Σχ ολές Εµπορικού Ναυτικού (∆ΣΕΝ) της Περιφέρ-
ειας Αττικής. 

Σκοπός της δράσης είν αι η βελτίωση και αν αβάθ-
µιση των  παρεχ όµεν ων  υπηρεσιών  εκπαίδευσης,
µέσα από την  πρακτική εξάσκηση των
µαθητών /σπουδαστών , τη σύν δεση της παρεχ ό-
µεν ης θεωρητικής γν ώσης µε τις σύγχ ρον ες τεχ ν ο-
λογικές εφαρµογές και πρακτικές και την  παροχ ή
εξειδικευµέν ων  τεχ ν ικών  και επαγγελµατικών
γν ώσεων . 

Στόχ ος είν αι ο εµπλουτισµός των  προσόν των
των  µαθητών /σπουδαστών  Εκπαιδευτικών  Μον ά-
δων  Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που θα αν αζ-
ητήσουν  στη συν έχ εια µία θέση στην  αγορά
εργασίας και η επαρκής κατάρτιση των
µαθητών /σπουδαστών  των  Ακαδηµιών  και Κέν τρ-
ων  Επιµόρφωσης Εµπορικού Ναυτικού/Πλοι-
άρχ ων -Μηχ αν ικών  προκειµέν ου ν α µπορούν  ν α
αν ταποκριθούν  στις απαιτήσεις της θέσης τους στα
εµπορικά πλοία που διαθέτουν  εξοπλισµό τελευ-
ταίας τεχ ν ολογίας, σε συστήµατα αυτοµατισµού,
δορυφορικής επικοιν ων ίας, κλπ. 

Η συγκεκριµέν η πρόσκληση εν τάσσεται στον
ευρύτερο σχ εδιασµό της Περιφέρειας Αττικής για τη
στήριξη της δηµόσιας παιδείας και την  κάλυψη των
αν αγκών  σε εξοπλισµό διάφορων  µον άδων
εκπαίδευσης, µε γν ώµον α την  εκπλήρωση του
δικαιώµατος µαθητών  και σπουδαστών  ν α έχ ουν
πρόσβαση σε σύγχ ρον α εργαλεία µάθησης,
εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. 

Σπείρα Ροµά αλωνίζει… ανενόχλητη σε Ίλιον 
- Πετρούπολη και ληστεύει µαθητές

"Βασικά γυν αικολογικά προβλήµατα
από την  εφηβεία έως την  εµµην όπαυ-
ση.Πρόληψη και αν τιµετώπιση", είν αι
το αν τικείµεν ο της ιδιαίτερα εν διαφέρ-
ουσας  επιστηµον ικής Ηµερίδας που
διοργαν ών ει  την  Τετάρτη 23 Μαΐου και
ώρα 18:30 στην  αίθουσα Αισχ ύλος του
ξεν οδοχ είου "ELEFSINA HOTEL" το
Γυν αικολογικό και Μαιευτικό Ιατρείο
"Αδάµ Σ. Μιλτιάδη". 

Κατά την  διάρκεια των  εργασιών  της
ηµερίδας θα δοθεί η δυν ατότητα στις
γυν αίκες που θα βρεθούν  στην  αίθου-
σα Αισχ ύλος ν α βιώσουν  έν α  τεκµηρ-
ιωµέν α επιστηµον ικό ταξίδι από την
εφηβεία έως την  περίοδο της εµµην ό-
παυσης της γυν αίκας, κατά την  διάρ-
κεια του οποίου θα αποκαλυφθούν
τρόποι πρόληψης και αν τιµετώπισης
των  όποιων  προβληµάτων  παρουσιά-
ζον ται... 

Η είσοδος είν αι ελεύθερη και η ηµε-
ρίδα απευθύν εται σε όλους όσους
επιθυµούν  ν α την  παρακολουθήσουν
εν ώ το θέµα παρουσιάζει έν τον ο
εν διαφέρον  και αφορά γυν αίκες κάθε
ηλικίας... Κύριος στόχ ος της δοµής της
ηµερίδας που ο υπεύθυν ος της διοργά-
ν ωσης και ιατρός κ.Μιλτιάδης Αδάµ
σχ εδίασε είν αι µία γεν ικότερη και
σφαιρικοτερη προσέγγιση του σοβαρ-
ού ζητήµατος της υγείας της γυν αίκας
µέσα από παροχ έτευση της επιστηµο-
ν ικής γν ώσης γύρω από την  συγκεκρι-
µέν η περίοδο της ζωή της από κατα-
ξιωµέν α και έµπειρα στελέχ η του επι-
στηµον ικού προσωπικού που διαθέτει
η χ ώρα µας....

Γεγον ός που εγγυάται το υψηλό επιστηµον ικό επίπεδο, τόσο στο ερευν ητικό πεδίο όσο και στο θεωρητικό
της κατοχ ής της γν ώσης των  εισηγητών  που είν αι από τα πιο  διακεκριµέν α στελέχ η του επιστηµον ικού δυν α-
µικού της χ ώρας  όπως είν αι ο Κύριος Μιλτιάδης  Αδάµ µαιευτηρας γυν αικολόγος χ ειρουργος µε εξειδίκευση στην
αν θρώπιν η αν απαραγωγη-υπογον ιµοτητα, απόφοιτος της ιατρικής του παν επιστηµίου Αθην ών  κ της Μαιευτικ-
ης Αθην ών . 

Μαζί του θα βρίσκον ται οι  κυρίες Πόγκα Μαρίν α διαιτολόγος-∆ιατροφολόγος, πτυχ ιούχ ος του Χαρόκοπειου
Παν επιστηµίου και των  ΤΕΦΑ Αθην ών  και κα. Μυλων ά Ευαγγελία ιατρός βιοπαθολόγος Ειδικεύσεισα στο
Σισµαν όγλειο Νοσοκοµείο τ. Ιατρός του Ιατρικού οµίλου Αθην ών  κ µέλος της µικροβιολογικης εταιρίας. Η ηµερίδα
θα έχ ει διαδραστικό εν ηµερωτικό χ αρακτήρα αφού θα δοθεί η δυν ατότητα στο κοιν ό, µετά την  ολοκλήρωση της
θεωρητικής εισαγωγής, ν α υποβάλλουν  ερωτήσεις στους εισηγητές προκειµέν ου ν α λύσουν  κάθε απορία τους
πάν ω στο σοβαρό αυτό ζήτηµα της γυν αικείας υγείας, εν ώ θα αποτελέσουν  και την  βάση για περαιτέρω γόν ιµες
επιστηµον ικές συζητήσεις και αν αλύσεις....

"Βασικά γυναικολογικά προβλήµατα από την εφηβεία
έως την εµµηνόπαυση. Πρόληψη και αντιµετώπιση"

ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκήή  ΗΗµµεερρίίδδαα  στην Ελευσίνα από το Γυναικολογικό 
και Μαιευτικό Ιατρείο "Αδάµ Σ. Μιλτιάδη". 



Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του γυναικείου
πληθυσµού του ∆ήµου Φυλής στις δωρεάν εξετά-
σεις ΤΕΣΤ ΠΑΠ (Τεστ Παπανικολάου), που πραγ-
µατοποιήθηκαν στο Α’ ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φυλής, στα
Άνω Λιόσια και στο ∆ηµαρχείο Φυλής «Νίκος Λιά-
κος», στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.

Κατά τη διάρκεια των τριών ηµερών της δράσης, 
συνολικά προσήλθαν και εξετάστηκαν 68

γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών. 
Το πρόγραµµα περιλάµβανε δωρεάν λήψη ΤΕΣΤ 

ΠΑΠ και ψηλάφηση µαστών, καθώς και ενηµέρω-
ση και συµβουλευτική των γυναικών για αυτοεξέτα-
ση µαστών. Τις εξετάσεις πραγµατοποίησαν ο
γυναικολόγος Τιµολέων Κακολύρης από το ΙΚΑ
Αγίων Αναργύρων και η µαία Ρία Μπιθιτζή από το
Αττικό Νοσοκοµείο και το ΠΙΚΠΑ Πετρουπόλεως.

Οι εξετάσεις πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη 8
Μαΐου στο ∆ηµαρχείο «Νίκος Λιάκος» και τη ∆ευ-
τέρα και Τρίτη, 14 και 15 Μαΐου αντίστοιχα, στο Α’
ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων. 

Να σηµειωθεί ότι ενώ στο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων
είχαν προγραµµατιστεί εξετάσεις µόνο για µία
ηµέρα (∆ευτέρα 14 Μαΐου), λόγω του µεγάλου
ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, έγιναν εξετάσεις
δύο µέρες.

Οι δωρεάν εξετάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της
πολιτικής του ∆ήµου Φυλής για δράσεις προληπτι-
κής ιατρικής και προαγωγής της δηµόσιας υγείας
των πολιτών και πραγµατοποιήθηκαν µε πρωτο-
βουλία των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων σε συνεργασία µε
το ΙΚΑ Αγίων Αναργύρων.

Μαγευτική νύχτα στο Μουσείο
Ακρόπολης το Σάββατο 19
Μαΐου µε ελεύθερη είσοδο
Ο κόσµος θα µπορεί να περιηγηθεί τόσο

στη µόνιµη έκθεση όσο και στην περιοδική
έκθεση «Ελευσίνια. Τα µεγάλα µυστήρια».

Ελεύθερη θα είναι η είσοδος στο Μουσείο
Ακρόπολης την Παρασκευή 18 και το Σάβ-
βατο 19 Μαΐου 2017 για τη «∆ιεθνή Ηµέρα

Μουσείων» και την «Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων».
Την Παρασκευή 18 Μαΐου, το Μουσείο Ακρόπολ-

ης θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 8 το πρωί
έως και τις 10 το βράδυ.

Ο κόσµος θα µπορεί να περιηγηθεί τόσο στη
µόνιµη έκθεση όσο και στην περιοδική έκθεση
«Ελευσίνια. Τα µεγάλα µυστήρια».

Για να τιµήσει τη «∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων», το
Μουσείο Ακρόπολης θα  κυκλοφορήσει αναµ-
νηστικό µετάλλιο που έκοψε σε συνεργασία µε το
Εθνικό Νοµισµατοκοπείο, το οποίο είναι εµπνευσµέ-
νο από το κυνηγετικό σκυλί της Ακρόπολης*. Το
έκθεµα χρονολογείται γύρω στο 520 π.Χ. και
βρίσκεται στην Αρχαϊκή Αίθουσα. 

Η καρτολίνα µε το αναµνηστικό µετάλλιο θα είναι
διαθέσιµη για τους επισκέπτες στα Πωλητήρια του
Μουσείου.

6-θριάσιο Παρασκευή 18 Μαΐου 2018   

Η Αρχαιολογική Συλλογή των Αχαρνών θα προβληθεί 
διαδικτυακά την Παρασκευή 18 Μαΐου ...

... στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων 2018 µε 
πρωτοβουλία της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής

«Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό». 

T
α σύγχρονα µουσεία ως φορείς πολιτι-
σµικών ανταλλαγών µε σκοπό την ενίσχυση
της µόρφωσης, την προώθηση της αµοι-

βαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία
µεταξύ των λαών, σήµερα κατέχουν κοµβικό ρόλο
και στις σχέσεις που δηµιουργούνται µέσω του δια-
δικτύου, αποτελώντας το επίκεντρο πολλών και δια-
φορετικών κοινωνικών δικτύων. 

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων (ICOM), στην
προσπάθειά του να αναδείξει τον νέο αυτό ρόλο
των µουσείων και τις νέες προσεγγίσεις που υιοθ-
ετούν επέλεξε ως θέµα εορτασµού για τη φετινή
∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων, το θέµα «Μουσεία και
(δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό». 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, στο
πλαίσιο του εορτασµού, θα πραγµατοποιήσει τις
ακόλουθες δράσεις, την Παρασκευή 18 Μαϊου
2018 και ώρα 11:00 π.µ.: 

"∆ιαδικτυακή παρουσίαση της Αρχαιολογικής
Συλλογής Αχαρνών στην ιστοσελίδα www.culture.gr
και ξενάγηση στον φυσικό χώρο", 

Ανάρτηση video σε µορφή power point στην ιστο-
σελίδα www.culture.gr µε εναλλασσόµενες φωτογραφίες επιλεγµένων εκθεµάτων και ξενάγηση στην
Αρχαιολογική Συλλογή από αρχαιολόγους της Εφορείας, ύστερα από τηλεφωνική κράτηση, µε παράλ-
ληλη προβολή του power point (τηλ. επικοινωνίας 210-2466122). Υπεύθυνοι Αρχαιολόγοι: Αναγνω-
στοπούλου Ειρήνη, Σταµατία Κατσανδρή 

"Μουσείο Μεγάρων και Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης" 
∆ιεξαγωγή µαθητικού διαγωνισµού ψηφιακής φωτογραφίας µε θέµα το Μουσείο και τα µνηµεία των

Μεγάρων. Οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στη νέα σελίδα του Μουσείου στο Facebook, εγκαινιάζοντας
τη (τηλ. επικοινωνίας 2296022426/81771). Υπεύθυνοι Αρχαιολόγοι: Παναγιώτα Αυγερινού, Χριστίνα
Καζαζάκη 

Είσοδος ελεύθερη. 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του γυναικείου πληθυσµού
του ∆ήµου Φυλής στις δωρεάν εξετάσεις ΤΕΣΤ ΠΑΠ 
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Καλοκαιρινές δράσεις Καλοκαιρινές δράσεις 
από τη ∆ΗΚΕΑαπό τη ∆ΗΚΕΑ

Tα παιδιά από τη φύση τους αγαπούν τις τέχνες
– τη ζωγραφική, την κεραµική, το σχέδιο, τη µου-
σική, το θέατρο. Κι αυτό το γνωρίζει η ∆ηµοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών που διορ-
γανώνει και φέτος, ένα εικαστικό θερινό πρόγρ-
αµµα, µε στόχο τη γνωριµία των παιδιών µε το
θαυµαστό κόσµο της τέχνης.

Η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. Μαρία Ναυροζίδου
µιλώντας για το πρόγραµµα αναφέρεται στο ζήλο
και την αγάπη, δύο συστατικά µε τα οποία περι-
βάλλουν κάθε δράση. 

«Με µεγάλο ζήλο κι αγάπη και µε επίκεντρο το
παιδί προσπαθούµε να δίνουµε ερεθίσµατα στα
παιδιά προκειµένου να ανακαλύψουν τις καλλι-
τεχνικές τους δυνατότητες».

Α΄ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 18/6-29/6/2018
Β΄ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2/7-13/7/2018
Τιµή Περιόδου 50€.
Πληροφορίες: Αρχαίου Θεάτρου 42, 1ος Όροφ-

ος, κ. Αθανασοπούλου Χρυσούλα, τηλ.: 210-
2404730.

∆ήλωση ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου 
Μιχάλη Σελέκου για την Παλαιστίνη

Ο
∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου Μιχ άλης Σελέκος προχ ώρησε στην  παρακάτω δήλωση µε αφορµή
τις αιµατηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον  Παλαιστιν ιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας:
«Εκφράζουµε την  έν τον η καταδίκη µας για τις τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις του

Ισραήλ στη Συρία, τις δολοφον ικές επιθέσεις στον  Παλαιστιν ιακό λαό µε δεκάδες ν εκρούς, που
αποτελούν  κρίκο στην  παραπέρα κλιµάκωση της επιθετικότητας του Ισραήλ στην  ευρύτερη
περιοχ ή της Μ. Αν ατολής, µε απώτερο στόχ ο το Ιράν . 

Οι σχ εδιασµοί για το µοίρασµα του «µαύρου» χρυσού έχ ουν  την  υπογραφή των  ΗΠΑ και
της ΕΕ. Το φιτίλι µιας γεν ικευµέν ης ιµπεριαλιστικής σύγκρουσης στη Μ. Αν ατολή είν αι αν αµµέ-
ν ο. Καλούµε το λαό σε ετοιµότητα και επαγρύπν ηση! 

Η αποχ ώρηση των  ΗΠΑ από τη διεθν ή συµφων ία για το πυρην ικό πρόγραµµα του Ιράν , οι
πρόσφατες στρατιωτικές επιδροµές του Ισραήλ στη Συρία, οξύν ουν  την  αν τιπαράθεση µεταξύ
ισχ υρών  καπιταλιστικών  κρατών  και κέν τρων  στην  περιοχ ή.

Στεκόµαστε στο πλευρό του παλαιστιν ιακού λαού, στο δίκαιο αγών α του κατά της ισραηλιν ής
κατοχ ής, που διαιων ίζεται µε τη στήριξη των  ΗΠΑ και της ΕΕ. Καταδικάζουµε τη βία, τον  αυτα-
ρχ ισµό, τις δολοφον ίες αγων ιστών , τις φυλακίσεις, το απαράδεκτο τείχ ος, τους εποικισµούς του Ισραήλ, την  προσπάθεια ταύτισης του «θύτη» µε το «θύµα».

Καταγγέλλουµε τις εγκληµατικές ευθύν ες της συγκυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που από τη µια µοιράζει λόγια συµπάθειας για τον  Παλαιστιν ιακό λαό και την  ίδια στιγ-
µή «ξεπλέν ει» τον  αµερικαν ικό ιµπεριαλισµό και το κράτος -δολοφόν ο- του Ισραήλ, αν αβαθµίζον τας διαρκώς την  πολιτική, οικον οµική και στρατιωτική συν εργασία
Ελλάδας-ΗΠΑ-Ισραήλ. 

Καταδικάζουµε την  υποκρισία της κυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ απέν αν τι στο λαό της Παλαιστίν ης και απαιτούµε ν α εφαρµόσει την  απόφαση της Βουλής, του
∆εκέµβρη 2015 και ν α προχ ωρήσει άµεσα στην  αν αγν ώριση του Παλαιστιν ιακού κράτους, ν α απεµπλακεί από τους ιµπεριαλιστικούς σχ εδιασµούς που αποτέλεσµα
έχ ουν  το αιµατοκύλισµα των  λαών .» 

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΟΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΤΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΗΠαν αττική Γραµµατεία των
Οικολόγων  Πράσιν ων  χ αιρ-
ετίζει την  απόφαση της Απο-

κεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής που
βάζει τέλος στην  απόπειρα ίδρυσης
µον άδας υδατοκαλλιέργειας στον  κλει-
στό κόλπο του Πόρτο-Γερµεν ού (Αιγό-
σθεν α).

Μετά τις εν στάσεις σχ ετικά µε τις
συν έπειες στο ευαίσθητο φυσικό περι-
βάλλον  των  Αιγοσθέν ων , τις αν τιδρά-
σεις των  κατοίκων , του ∆ήµου Μάν δρ-
ας-Ειδυλλίας και της Αν τιπεριφέρειας
∆υτικής Αττικής και µετά την  εκπν οή
της προθεσµίας (11-4-2018) ολοκλήρω-
σης των  προβλεπόµεν ων  υποχ ρ-
εώσεων  από τον  µισθωτή, λύθηκε
αυτοδίκαια η σύµβαση µίσθωσης. Έτσι,
έν α ξεχ ωριστό σηµείο φυσικού κάλλους
του Κοριν θιακού Κόλπου απαλλάσσεται
από µία επιπλέον  εστία περιβαλλον τι-
κής επιβάρυν σης.

Οι Οικολόγοι Πράσιν οι είχ αν  στηρίξει
από την  αρχ ή την  προσπάθεια αποτρ-
οπής ίδρυσης µον άδας υδατοκαλλιέργει-
ας µε κατάθεση επίκαιρης ερώτησης
από τον  Βουλευτή Γιώργο ∆ηµαρά (10-
11-2015), αλλά και µε διοργάν ωση
εν ηµερωτικής εκδήλωσης στα Βίλια µε
πρωτοβουλία της Παν αττικής Γραµµα-
τείας, όπου έγιν ε εν ηµέρωση των
κατοίκων  από τον  Ειδικό Γραµµατέα
Υδάτων  Ι. Γκαν ούλη µε περιοδεία στην
περιοχ ή.

Ο χ αρακτηρισµός του συν όλου του
Κοριν θιακού Κόλπου ως προστατευό-
µεν η περιοχ ή του ευρωπαϊκού δικτύου
Natura 2000, η µεγαλύτερη πλέον
θαλάσσια περιοχ ή Natura της Ε.Ε.,
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις προ-
στασίας και αν άδειξης του φυσικού
πλούτου που βρίσκεται σε κίν δυν ο,
όπως έδειξε και η κρίση µεδουσών  τα
τελευταία χ ρόν ια.

Η αν άγκη προστασίας των  ορειν ών
όγκων  ∆υτικής Αττικής, και των  µον α-
δικών  υδάτιν ων  οικοσυστηµάτων ,
όπως ο υγρότοπος της Ψάθας και ο
Κοριν θιακός, έχ ουν  γίν ει πλέον  αν τιλ-
ηπτές από τον  επιστηµον ικό κόσµο
και την  πολιτεία. 

Οι τοπικές κοιν ων ίες αν τιλαµβάν ον -
ται επίσης, ότι η προστασία των
φυσικών  πόρων  σύµφων α µε τους
καν όν ες της αειφορίας και η σωστή
αν άδειξή τους είν αι προς όφελος της
τοπικής οικον οµίας και κοιν ων ίας.

Η ολοκλήρωση της χ αρτογράφησης
του Ελλην ικού θαλάσσιου χ ώρου µε
τον  χ αρακτηρισµό ζων ών , όπου οι
ιχ θυοκαλλιέργειες θα είχ αν  αποδεκτές
περιβαλλον τικές επιπτώσεις µε βάση
επιστηµον ικά κριτήρια, θα οδηγούσε σε
αποφυγή µελλον τικής αν τιπαράθεσης
της πολιτείας µε τις τοπικές κοιν ων ίες.

Η ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Σ
τον  εµπλουτισµό και την  επικαιρο-
ποίηση των  σηµείων  δειγµατοληψίας
του πόσιµου ν ερού, προχωρά η

ΕΥ∆ΑΠ. Το έργο που έχει ξεκιν ήσει ν α
εκτελείται από το 2017, περιλαµβάν ει την
εγκατάσταση συν ολικά 29 ν έων  οργάν ων
µέτρησης συγκεκριµέν ων  τιµών  του
ν ερού.
Ο εξοπλισµός είν αι τελευταίας τεχν ολογίας
και επιτρέπει την  αυτόµατη µετάδοση των
στοιχείων  µέτρησης, σε µια διαδικτυακή
βάση δεδοµέν ων  που διατηρεί η εταιρία. 
Αυτή η σηµαν τική επέκταση του ήδη
υπάρχον τος και σύγχρον ου δικτύου παρ-
ακολούθησης, καθιστά εφικτή τη διαρκή
παρακολούθηση της ποιότητας του ν ερού.
Τα ν έα όργαν α θα εγκατασταθούν  σε επι-
λεγµέν α σηµεία µέχρι το τέλος του 2019.
Ακόµα πιο εύχρηστη και φιλική για τους
καταν αλωτές του ν ερού γίν εται η αν αβαθ-
µισµέν η εφαρµογής Ey dApp . Με την  προ-
σθήκη ν έων  λειτουργιών , η εφαρµογή
Ey dApp διατηρεί πλέον  ιστορικό από αν α-
φορές προβληµάτων , δίν ον τας τη
δυν ατότητα στους καταν αλωτές ν α δουν
και ν α υποβάλουν  εκ ν έου την  αν αφορά
τους. Επιπλέον , οι πολίτες, µπορούν  ν α
δουν  τον  τελευταίο λογαριασµό τους, εισά-
γον τας τον  αριθµό µητρώου και τον  αριθµό
µετρητή. Μέσα από τη δωρεάν  εφαρµογή
Ey dApp, οι καταν αλωτές µπορούν  ν α εξο-
φλήσουν  άµεσα και γρήγορα το λογαρια-
σµό τους, ν α εν ηµερωθούν  αν αλυτικά για
τις χρεώσεις τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας γίν ον -
ται οι έλεγχοι για την  διασφάλιση της ποι-
ότητας του πόσιµου ν ερού που παρέχει η
ΕΥ∆ΑΠ. 
Πραγµατοποιών τας ελέγχους στα χηµικά
και µικροβιολογικά εργαστήριά της, ακόµα
και µέσα στα σαββατοκύριακα, η εταιρία
έχει τη δυν ατότητα ν α αν τιµετωπίζει
εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβληµα εν δέχε-
ται ν α προκύψει. 

Το ν ερό που εξετάζεται προέρχεται και
από τους τέσσερις ταµιευτήρας της
ΕΥ∆ΑΠ, δηλαδή από τον  Μαραθών α, την
Υλίκη, τον  Μόρν ο και τον  Ευήν ου.
Παράλληλα, οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι
αφορούν  και το ν ερό που περν ά από το
δίκτυο ύδρευσης.
Το Θριάσιο Πεδίο και το θαλάσσιο περι-
βάλλον  του είν αι εδώ και χρόν ια µια από
τις πιο επιβαρυµέν ες περιβαλλον τικά
ζών ες της Αττικής. Η ΕΥ∆ΑΠ αν έλαβε την
κατασκευή και λειτουργία του έργου «Βασι-
κοί Συλλεκτήρες και Εγκαταστάσεις Επεξε-
ργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων  στο Θριά-
σιο Πεδίο».
Στόχος είν αι η αν αβάθµιση της ποιότητας

της ζωής των  κατοίκων  και η αποκατάστα-
ση της ισορροπίας του θαλάσσιου οικο-
συστήµατος. Εξυπηρετών τας τόσο την
αστική όσο και τη βιοµηχαν ική ζών η της
περιοχής, οι εγκαταστάσεις του Θριασίου,
αποτελούν  µια ολοκληρωµέν η λύση σε έν α
χρόν ιο πρόβληµα των  κατοίκων , αλλά και
των  επαγγελµατιών  που δραστηριοποι-
ούν ται στην  ευρύτερη περιοχή.
Η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ικα-
ν οποίησης για το σύν ολο του καταν αλωτι-
κού κοιν ού, αποτελεί την  απόλυτη προτε-
ραιότητα της ΕΥ∆ΑΠ. Για αυτόν  τον  λόγο,
λειτουργεί η τετραψήφια τηλεφων ική γραµ-
µή επικοιν ων ίας - 1022 - που έχει στόχο
την  καταγραφή και την  αν τιµετώπιση
όλων  των  ζητηµάτων  που εν δέχεται ν α
αν αφερθούν . Το σύν ολο των  ζητηµάτων ,
προωθούν ται άµεσα στην  Υπηρεσία
Ελέγχου Ποιότητας Νερού, η οποία αν α-
λαµβάν ει τη διερεύν ηση των  περιστα-
τικών . Σε όλες αν εξαιρέτως τις περι-
πτώσεις, η αρµόδια υπηρεσία της ΕΥ∆ΑΠ
εν ηµερών ει τηλεφων ικά τους καταν αλωτές
για τον  τρόπο αν τιµετώπισης του ζητήµα-
τος που έχουν  θέσει.

Σε εµπλουτισµό και επικαιροποίηση σηµείων
δειγµατοληψίας του νερού, προχωρά η ΕΥ∆ΑΠΟι Οικολόγοι Πράσινοι Αττικής Οι Οικολόγοι Πράσινοι Αττικής 

χαιρετίζουν την αποτροπή λειτουργίας χαιρετίζουν την αποτροπή λειτουργίας 
ιχθυοτροφείου στο Πόρτο Γερµενόιχθυοτροφείου στο Πόρτο Γερµενό
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Εκδόθηκε η απόφαση για το πρόγραµµα
επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέρ-

γων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-
2019, µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού που θα
χορηγήσει ο ΟΑΕ∆.

Το Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού, µε
επιδότηση διακοπών εργαζοµένων µε σχέση εξα-
ρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασφ-
αλίζονται στον ΕΦΚΑ και καταβάλουν τις προβ-
λεπόµενες εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής
Εστίας, ανέργων εγγεγραµµένων στο Ειδικό
Μητρώο Ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆, και των οικο-
γενειών τους, περιόδου 2018-2019 µε Επιταγή
Κοινωνικού Τουρισµού, εντάσσεται στα πλαίσια
του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασµού Κοινω-
νικής Πολιτικής, για την πνευµατική, πολιτιστική
και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού
και των οικογενειών αυτού συµπεριλαµβανοµένης
και της ψυχαγωγίας των τέκνων τους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαι-
ούχους-ωφελούµενους, τα κριτήρια µοριοδότησης
για την επιλογή τους, η κατάρτιση µητρώου δικαι-
ούχων-ωφελουµένων, η διάρκεια του προγράµµα-
τος, το ύψος της επιταγής κοινωνικού τουρισµού,
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παροχών και η
κατάρτιση µητρώου παροχών, η διαδικασία
ελέγχου, η αποπληρωµή του προγράµµατος και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλο-
ποίηση της απόφασης αυτής, θα καθοριστούν µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆
και θα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους µε
δηµόσια πρόσκληση της ∆ιοικήτριας του Οργανι-
σµού το αµέσως επόµενο διάστηµα.

Η απόφαση ουσιαστικά ανοίγει τον δρόµο για την
προκήρυξη του προγράµµατος από τον ΟΑΕ∆ και
το άνοιγµα των αιτήσεων.

Το ΦΕΚ της απόφασης
Το Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού, µε

επιδότηση διακοπών εργαζοµένων µε σχέση εξα-
ρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ασφ-
αλίζονται στον ΕΦΚΑ και καταβάλουν τις προβ-
λεπόµενες εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής
Εστίας, ανέργων εγγεγραµµένων στο Ειδικό
Μητρώο Ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆, και των οικο-
γενειών τους, περιόδου 2018-2019 µε Επιταγή
Κοινωνικού Τουρισµού, εντάσσεται στα πλαίσια
του κοινωνικού σκοπού του Λογαριασµού Κοινω-
νικής Πολιτικής, για την πνευµατική, πολιτιστική
και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού
και των οικογενειών αυτού συµπεριλαµβανοµένης
και της ψυχαγωγίας των τέκνων τους.

Η δαπάνη για την επίτευξη του ως άνω σκοπού
δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000.000

€ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Λογαρια-
σµού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕ∆.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαι-
ούχους – ωφελούµενους, τα κριτήρια µοριοδότ-
ησης για την επιλογή τους, η κατάρτιση µητρώου
δικαιούχων – ωφελουµένων, η διάρκεια του προ-
γράµµατος, το ύψος της επιταγής κοινωνικού
τουρισµού, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρ-
οχών και η κατάρτιση µητρώου παροχών, η διαδι-
κασία ελέγχου, η αποπληρωµή του προγράµµατος
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλο-
ποίηση της απόφασης αυτής, καθορίζεται µε απόφ-
αση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆ και
γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους µε δηµό-
σια πρόσκληση της ∆ιοικήτριας του Οργανισµού.

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της, να δηµοσιευθ-
εί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκδόθηκε η απόφαση για επιδότηση διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και οικογενειών
Με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού που θα χορηγήσει ο ΟΑΕ∆.

Eurostat: To 12,4% των αιτούντων άσυλο
στην Ελλάδα είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι

Α
συν όδευτοι αν ήλικοι είν αι το 12,4% των  αιτούν των  άσυλο στην  Ελλάδα,
σύµφων α µε στοιχ εία της Eurostat για το 2017 που δόθηκαν  χθες στη
δηµοσιότητα.

Περίπου 2.500 ασυν όδευτοι αν ήλικοι, κάτω των  18 ετών , κατέθεσαν  το 2017
αίτηση ασύλου στην  Ελλάδα.

Ο αριθµός αυτός είν αι ελαφρώς αυξηµέν ος, κατά 4%, σε σχ έση µε το 2016 και
παραµέν ει µεταξύ των  υψηλότερων  στην  ΕΕ, µετά την  Ιταλία και τη Γερµαν ία,
σύµφων α µε τη Eurostat.

Συν ολικά, σε όλες τις χ ώρες της ΕΕ, το 2017 κατατέθηκαν  αιτήσεις ασύλου από
31.395 ασυν όδευτους αν ήλικες, αριθµός που αν τιστοιχ εί στο 14,8% των  συν ολικών
αιτήσεων  ασύλου στην  ΕΕ. Οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου από ασυν όδευτους
αν ήλικες κατατέθηκαν  στην  Ιταλία µε πάν ω από 10.000 αιτήσεις, αριθµός που
αν τιστοιχ εί στο 65% των  αιτήσεων  ασύλου που κατατέθηκαν  στη χώρα.

Σύµφων α µε τα στοιχ εία της Eurostat, το 32% των  ασυν όδευτων  αν ηλίκων  στην
ΕΕ έκαν αν  αίτηση ασύλου στην  Ιταλία. Ακολουθεί η Γερµαν ία µε 29% (9.100
αιτήσεις), η Ελλάδα µε 8% (2.500 αιτήσεις), το Ην ωµέν ο Βασίλειο µε 7% (2.200
αιτήσεις), η Αυστρία µε 4% (1.400 αιτήσεις), η Σουηδία µε 4% (1.300 αιτήσεις) και η
Ολλαν δία µε 4% (1.200 αιτήσεις).

Εν τυπωσιακή είν αι η αύξηση των  αιτήσεων  ασύλου από ασυν όδευτους αν ήλικες
το 2017 στην  Ιταλία, κατά 66%, µέσα σε έν α χ ρόν ο. Αν τιθέτως, την  ίδια χ ρον ιά
καταγράφηκε σηµαν τική µείωση στη Γερµαν ία (-75%), στην  Αυστρία (-65%), στη
Σουηδία (-40%) και στο Ην ωµέν ο Βασίλειο και την  Ολλαν δία (-31%).

Ειδικότερα στην  Ελλάδα, το 94% των  ασυν όδευτων  αν ήλικων  που κατέθεσαν
αίτηση ασύλου το 2017, ήταν  αγόρια και το 5% παιδιά κάτω των  14 ετών . Το 48%
των  ασυν όδευτων  αν ηλίκων  που ζήτησαν  άσυλο στην  Ελλάδα είν αι από το
Πακιστάν , το 21% από το Αφγαν ιστάν  και το 13% από τη Συρία. Στην  ΕΕ, το 17%
των  ασυν όδευτων  αν ηλίκων  που ζήτησαν  άσυλο είν αι από το Αφγαν ιστάν , το 10%
από την  Ερυθραία και το 8% από την  Γκάµπια.
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Ο ΧΥΤΑ Φυλής, που εξακολουθεί να λειτουργεί και να επεκ-
τείνεται, αποτελεί υγειονοµική "βόµβα" για την υγεία του λαού
και της νεολαίας της ∆υτικής Αθήνας και του Θριασίου. Πάνω
από µισό αιώνα, συνεχίζει να υποβαθµίζει τη ζωή της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωµάτων της περιοχής. Οι κατά καιρ-
ούς εξαγγελίες κυβερνήσεων και δηµοτικών αρχών για την απο-
µάκρυνση της χωµατερής αποδείχτηκαν προπέτασµα καπνού
για την εξασφάλιση της παραπέρα λειτουργίας και επέκτασής
της.

(...) Εδώ και δεκαετίες το εργατικό - λαϊκό κίνηµα της περιοχής
πρωτοστάτησε στον αγώνα για την αποµάκρυνση της χωµατε-
ρής. ∆εν µπορούµε άλλο να περιµένουµε τα χειρότερα. Τώρα
όλοι πιο αποφασιστικά στην πάλη για να διεκδικήσουµε:
-- Να κλείσει άµεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να αποκατασταθούν ο
χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να µετεγκατασταθεί σε ασφαλή
θέση ο αποτεφρωτήρας, να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότ-
ητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, να εκπον-
ηθεί ολοκληρωµένη επιδηµιολογική µελέτη, χωρίς άλλες καθυ-
στερήσεις.

-- Καµία σκέψη για δηµιουργία ΧΥΤΥ στο παλιό λατοµείο Μου-
σαµά. Η εξεύρεση νέων χώρων να αποτελέσει µέρος ενός
συνολικού σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων, µε κριτήριο
την ποιότητα ζωής του λαού.

-- Να µπει τέρµα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνό-
λου σχεδόν των εγκαταστάσεων του Ε∆ΣΝΑ. Να καταργηθεί
κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα της διαχείρισης
των απορριµµάτων.

-- Οχι στην καύση των απορριµµάτων.

-- Οχι στη µετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρ-
ωµάτων µέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και µε οποιονδήποτε
άλλον τρόπο. Να πληρώσει το κεφάλαιο µε πρόσθετη φορο-
λογία.

-- Να διασφαλισθούν απόλυτα όλοι οι εργαζόµενοι χωρίς όρους
και προϋποθέσεις, µε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα. Να τηρούνται και να επεκταθούν τα µέτρα υγιεινής
και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Καλούµε τους εργαζόµενους, το λαό και τη νεολαία της περ-
ιοχής να συσπειρωθούν στα ταξικά σωµατεία και στους φορείς,
να οργανώσουν τον αγώνα τους ενάντια στο σύνολο της αντι-
λαϊκής πολιτικής που γεννάει φτώχεια, ανεργία και υποβαθµίζει
τη ζωή µας. ∆εν χωράει απογοήτευση και µοιρολατρία. Ο,τι
κατακτήθηκε, κατακτήθηκε µε αγώνα. ∆εν έχουµε δυο ζωές για
να τους χαρίσουµε αυτή».

Στη σύσκεψη συµµετείχαν: Συνδικάτο Οικοδόµων (Παράρτηµα
Μενιδίου - Φυλής), Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων (Παράρτ-
ηµα ∆υτικής Αττικής), Συνδικάτο Μετάλλου (Παράρτηµα ∆υτικής
Αττικής), Σωµατείο Εµποροϋπαλλήλων (Παράρτηµα Μενιδίου -
Φυλής), Σωµατείο Επισιτισµού - Τουρισµού (Παράρτηµα ∆υτι-
κής Αθήνας), Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αν. Αττικής «Ο
Σωκράτης», Ενωση ΕΒΕ Ανω Λιοσίων - Ζεφυρίου, Σύνδεσµος
Επαγγελµατιών και Εµπόρων Αχαρνών (ΣΕΒΑ), Σύλλογος
Γυναικών Ανω Λιοσίων (ΟΓΕ), Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου
(ΟΓΕ), Σύλλογος Γυναικών Μενιδίου (ΟΓΕ), Σύλλογος
Γυναικών Αγ. Αναργύρων - Καµατερού (ΟΓΕ), Σύλλογος
Γυναικών Πετρούπολης (ΟΓΕ), Σύλλογος Γυναικών Ιλίου
(ΟΓΕ), Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Α. Λιοσίων - Ζεφυρίου -
Καµατερού, Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών, Σωµατείο
Συνταξιούχων Ελευσίνας, Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπρ-
οπύργου, Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ιλίου - Αγ. Αναργύρων -
Πετρούπολης, Ενωση Γονέων Ανω Λιοσίων, Σύλλογος Γονέων
5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ανω Λιοσίων, Σύλλογος Γονέων 9ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ανω Λιοσίων, Σύλλογος Γονέων 10ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ανω Λιοσίων, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός
Σύλλογος Πανοράµατος, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος
Γεννηµατά 2, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Περιβαλλοντικός
Σύλλογος ∆ροσούπολης, Σύλλογος Κατοίκων Ολυµπιακού
Χωριού, Εθνικό Συµβούλιο κατά των Ναρκωτικών (Παράρτηµα
Μενιδίου - Φυλής).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τµήµα Πολεοδοµικών  Εφ αρ-
µογών
Ταχ. ∆/ν ση : Λ. ∆ηµοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ. :  19 300
Πληρ. :   Σκουρτιάς Γεώργιος
Τηλέφ ων ο : 213 200 6423

Email :  skourtias.g@aspropyr-
gos.gr

Ασπρόπυργος      14/05/ 2018
Αριθµός Πρωτ.     12100

ΑΝΑΚΟΙΚΩΣΗ

ΘΕΜΑ :  Αν ακοίν ωση απαλλο-
τρίωσης ιδιοκτησιών  για τη
διαπλάτυν ση και βελτίωση της
οδού Αγ.Γεωργίου σε εκτός
σχεδίου περιοχή
Η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την
απαλλοτρίωση τµηµάτων των 

όµορων ακινήτων για την διαπλάτ-
υνση και βελτίωση της οδου Αγίου
Γεωργίου αναλυτικότερα:   
1. Οδός Αγίου Γεωργίου από την
οδό Μεγαρίδος µέχρι τον περιφερ-
ειακό του εγκεκριµένου σχεδίου
ΒΙ.ΠΑ. - ΒΙΟ.ΠΑ. διυλιστηρίων
µήκους 1270 µ. (µε συνολική απα-
λοτρυούµενη έκταση 8.838,32
τ.µ.)
Καλούνται οι ιδιοκτήτες να προ-

βούν σε υπόδειξη των ακινήτων για
την απαλλοτρίωση.  
Η παρούσα ανακοίνωση τοιχοκολ-
λείται σε κατάστηµα του δήµου ή
της Κοινότητας στην περιφέρεια 

των οποίων βρίσκονται τα απαλλο
τριωτέα ακίνητα.                                                            

Ο ∆/ντης 
Πολεοδοµίας & Τ.Υ.

Παναγιώτης Καραγιαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Τµηµατάρχης
Πολεοδοµικών Εφαρµογών

Σκουρτιάς Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός

Ε.∆.
1. Χρον. Αρχείο
2. JJJJJ.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΟ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗΓΚΑΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23
ΜΑΙΟΥ 18:30!ΜΑΙΟΥ 18:30!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.
κ. Νικόλαος Μελετίου, ενηµερώνει όλους τους Ιδιοκτήτες Γης Ασπρ-

οπύργου και τους Επ ιχειρηµατίες της περιοχής ότι, την Τρίτη, 22 Μαΐου
2018 στις 19:30, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου,

(Αλέκου Παναγούλη 13), θα λάβει χώρα ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για
την Τροποποίηση της Πρότασης του Γ.Π.Σ. Ασπροπύργου, µετά την
απάντηση του Μητροπολιτικού Σχεδιασµού (πρώην ΟΡΣΑ), προς το

∆ήµο, σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης, στην επ ικράτειά του.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του ∆ήµου και της Ένωσης Γονέων επισκέφ-
θηκε ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού Νίκος Σαράντης συνο-
δευόµενος από την εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο Εθελοντισµού και Κοι-
νωνικού Φροντιστηρίου Παναγιώτα Καρκαλέτση και τον Πρόεδρο της Ένω-
σης Γονέων Αγίων Αναργύρων – Καµατερού Θανάση Καρελιώτη. Ο ∆ήµα-
ρχος συζήτησε µε µαθητές και µαθήτριες και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία
στις εξετάσεις που πλησιάζουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ
Με αφορµή αναπαραγωγή δηµοσιευµάτων σχετι-

κά µε την εξέλιξη της συνεργασίας  προµήθειας
αργού από το Ιράν, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διευ-
κρινίζει ότι συνεχίζει να τηρεί όλες τις διεθνείς
εµπορικές συµφωνίες που έχει συνάψει για την
προµήθεια ποσοτήτων αργού - συµπεριλαµβανο-
µένων και εκείνων µε το Ιράν - υλοποιώντας στο
ακέραιο τις συµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Τέλος, σηµειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση όλες οι συναλλαγές της Εταιρ-
είας ήταν και παραµένουν εναρµονισµένες µε το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό
πλαίσιο.
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ

14χρονη µαθήτρια
λιποθύµησε από χρήση

ναρκωτικών 
σε σχολική εκδροµή

Ένα πραγµατικά σοκαριστικό περιστατικό συνέβη
πριν από µία εβδοµάδα, κατά τη διάρκεια σχολικής
εκδροµής.

Μία 14χρονη µαθήτρια Γυµνασίου έχασε τις αισθή-
σεις της όταν, σύµφωνα µε τον δήµαρχο Μαρκόπου-
λου, ένας συµµαθητής της τής έδωσε ναρκωτικά
µέσα στο λεωφορείο.

«Λόγω ενός απαράδεκτου χειρισµού που έγινε,
κατά τη γνώµη µου, από την υπεύθυνη γυµνασιάρχη,
έγινε µία συνειδητή προσπάθεια εκ µέρους της να
κουκουλωθεί το πρόβληµα και να υπάρχουν µόνο 

κατασταλτικά µέτρα. Σε µία εκδροµή που έγινε
πριν από µία εβδοµάδα, µία µαθήτρια λιποθύµησε
ξαφνικά.

Όταν την ρώτησαν τι ακριβώς έχει συµβεί, παρα-
δέχτηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Τη ναρκω-
τική ουσία τής την είχε παράσχει κάποιος συµµαθη-
τής της µέσα στο πούλµαν. 

Το άσχηµο είναι ότι αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να
φροντίσουµε να έχουν την κατάλληλη βοήθεια», είπε,
µεταξύ άλλων, ο δήµαρχος Μαρκόπουλου κ. Σωτήρ-
ης Μεθενίτης, µιλώντας στην εκποµπή «Καληµέρα
Ελλάδα».

Ο δήµαρχος κατήγγειλε ότι η γυµνασιάρχης
επιχείρησε να συγκαλύψει το περιστατικό αποµα-
κρύνοντας τους εµπλεκόµενους µαθητές από το σχο-
λείο, ενώ, σύµφωνα µε την άποψή του, έπρεπε να
ζητήσει βοήθεια για τα παιδιά.

Επίσης, είπε ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές
εκδιώχθηκαν από το σχολείο, κάτι που δεν λύνει το
πρόβληµα αλλά αντιθέτως το επιτείνει, αφού τα παι-
διά στιγµατίζονται.

«Καταχωρηστέο στο
ΚΗΜ∆ΗΣ &
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών

Ταχ. ∆/νση :    Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες :    Κ.Κατε-
ρέλου
Τηλέφωνο :    22943 20 572
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr

Μαραθών ας  17/05/2018

Αριθ. πρωτ. 8172

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογι-
κού υλικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε
σφραγισµένες προσφορές που θα
διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σµού για την προµήθεια ηλεκτρο-
λογικού υλικού µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής,
συνολικού προϋπολογισµού
62.926,61€. Η δαπάνη της προ-
µήθειας θα καλυφθεί από ίδια
έσοδα και από χρηµατοδότηση
του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοι-
ας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του ∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δηµοσίευση της δια-
κήρυξης και καταληκτική ηµεροµ-
ηνία παραλαβής τους είναι η
30/05/2018 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης
του ∆ήµου Μαραθώνος, επί της
Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄
όροφος, από την αρµόδια Επιτρο-
πή ∆ιαγωνισµού, κατά την ως άνω
ηµεροµηνία. 
Οι προσφορές θα παραλαµβάνον-
ται από την επιτροπή διαγωνισµού
µέσω του πρωτοκόλλου µε ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
από την επιτροπή, την 10:00 π.µ.
και ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών την 10:30 π.µ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή µε τους εξής
δύο τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο
γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου
Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθµό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά
επιδίδεται στην συνέχεια στην Επι-
τροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως
ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που
κατατίθεται µετά την ώρα λήξης
είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαρά-
δεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρω-
τοκόλλου). 
Η προθεσµία για την παραλαβή
των προσφορών που αποστέλλον-
ται ταχυδροµικά λήγει την προη-
γούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµερ-

οµηνίας διενέργειας του διαγωνι-
σµού δηλαδή την 29/05/2018
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Προ-
σφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά
δεν έφθασαν έγκαιρα στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, επιστρέφονται και
αυτές στους προσφέροντες, χωρίς
να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ηµερ-
οµηνία υποβολής των προσφο-
ρών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο
(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της
εκπνοής της προθεσµίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισµού ώρα από 10:31 π.µ.
µέχρι το πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν µε
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν µε
συµπλήρωση των έντυπων της
υπηρεσίας (Οικονοµική Προσφο-
ρά) στην Ελληνική γλώσσα, διαφο-
ρετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σµού από την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.marathon.gr
στην διαδροµή Εφηµερίδα της
Υπηρεσίας ► ∆ιαγωνισµοί Προσ-
κλήσεις ► Προµήθεια ηλεκτρολο-
γικού υλικού ή από το ∆ιαύγεια ή
από το Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. ή από τον
πίνακα ανακοινώσεων ή από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104,
Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ



Ο
λοκληρώθηκε  µε δηµοσί ευση στην
Εφηµερί δα της Κυβερνήσεως, η δι αδι -
κασί α απόδοσης στους παραλι µένι ους

δήµους του Πει ραι ά, των χώρων που εξαι ρέθη-
καν από τη Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ
Ελληνι κού ∆ηµοσί ου και  ΟΛΠ Α.Ε.

Με τι ς Κοι νές Υπουργι κές Αποφάσει ς καθο-
ρί ζονται  οι  όροι  παραχώρησης γι α την απόδο-
ση στους ∆ήµους Πει ραι ά, Κερατσι νί ου-∆ρα-
πετσώνας, Περάµατος και  Σαλαµί νας ι κανο-
ποι ώντας ένα χρόνι ο και  πάγι ο αί τηµα των
πολι τών της ευρύτερης περι οχής του Πει ραι ά.

Οι παραχωρήσεις θα έχουν χρονική 
διάρκεια πενήντα ετών και οι ∆ήµοι δεν

οφείλουν αντάλλαγµα για την άσκηση της
χρήσης και εκµετάλλευσης των παραχωρ-

ηθέντων χώρων.

Συγκεκρι µένα στο ∆ήµο Περάµατος παρ-
αχωρεί ται  χερσαί α έκταση 24.000 τµ βορεί ως
του Σταθµού Εµπορευµατοκι βωτί ων Πει ραι ά,
χερσαί α έκταση που δι ατί θεται  γι α τι ς σι δηρ-
οδροµι κές υποδοµές, χερσαί α έκταση ι δι οκ-
τησί ας 34.500 τµ στην περι οχή Αρµός, ακι νήτου
698 τµ όπου έχει  κατασκευασθεί  οί κος
ευγηρί ας, έκταση µεταξύ της περί φραξης της
ναυπηγοεπι σκευαστι κής βάσης Περάµατος
και  της χερσαί ας ζώνης του ΟΛΠ έως την εί σο-
δο στο σταθµό οχηµαταγωγών Περάµατος, 

έκταση µεταξύ της περί φραξης του Σταθµού
Οχηµαταγωγών Περάµατος και  της Χερσαί ας
Ζώνης του ΟΛΠ, έκτασης 6.000 τµ στο βόρει ο
τµήµα του Ε προβλήτα Περάµατος και  χερ-
σαί α ι δι οκτησί α στο δυτι κό άκρο του Ε προβ-
λήτα Περάµατος.

Στο ∆ήµο Κερατσι νί ου παραχωρεί ται  χερ-
σαί α έκταση 20.000 τµ στην περι οχή Καστράκι
µεταξύ του σι δηροδροµι κού σταθµού του ΟΣΕ
της πεζογέφυρας του Αγ.∆ηµητρί ου και  των
ορί ων του αρχαι ολογι κού χώρου. Έκταση στο
λόφο Κανθάρου 16.325 τµ, έκταση 1700 τµ
µεταξύ της οδού Ρήγα Φεραί ου και  του Εθνι κού
Σταδί ου ∆ραπετσώνας, έκταση 3.300 τµ κοντά
στην περι οχή του υαλουργεί ου, υπαί θρι α έκτα

ση 12.000 τµ στο λι µανάκι  ερασι τεχνών αλι -
έων µε κτί σµατα 1135 τµ που έχουν αναγερθεί
από το Σύλλογο Αλι έων Κερατσι νί ου. Το τµήµα
της χερσαί ας έκτασης προς τη θάλασσα 2.600
τµ και  υπαί θρι α έκταση 3650τµ στην τοποθ-
εσί α ΝΑΦΘΑ κοντά στην περι φερει ακή οδό.

Στο ∆ήµο Σαλαµί νας αποδί δονται  χερσαί ες
εκτάσει ς κατά µήκος της νότι ας ακτής της χερ-
σονήσου της Κυνοσούρας, ο κολπί σκος στη
νότι α ακτή της χερσονήσου της Κυνοσούρας και
το κτί ρι ο του κλει στού γυµναστηρί ου στη
Χερσόνησο της Κυνοσούρας.

Τέλος, στο ∆ήµο Πει ραι ά το τµήµα του δρό-
µου που δι ατρέχει  το λι µάνι  από τον ι ερό ναό
του Αγί ου Νι κολάου στην Ακτή Μι αούλη δι αµέ

σου της Ακτης Καλλι µασι ώτη και  της Ακτής
Κονδύλη έως τον ι ερό ναό του Αγί ου ∆ι ονυσί ου
µεταξύ της χερσαί ας ζώνης του ΟΛΠ και  της
περί φραξης του λι µένα. Τα οι κοδοµι κά τετρά-
γωνα µεταξύ της Ακτής Κονδύλη και  της οδού
Κάστορος το βορει οανατολι κό τµήµα της νήσου
Ψυττάλει ας. Την Πει ραϊ κή Ακτή που περι λαµ-
βάνει  τη χερσαί α ζώνη του ΟΛΠ από τη Ναυτι -
κή ∆ι οί κηση έως το τέρµα της ζώνης πλησί ον
της Μαρί νας Ζέας. Υπαί θρι α έκταση 700 τµ
µετά τη γέφυρας της ακτής Ξαβερί ου γι α να
χρησι µοποι ηθεί  ως ανοι κτός χώρος πρασί νου.
Υπαί θρι α έκταση 2.096 τµ δί πλα στον ι ερό ναό
Ζωοδόχου Πηγής στην ακτή Ξαβερί ου γι α να
χρησι µοποι ηθεί  γι α τη λει τουργί α κλει στών
γυµναστηρί ων. Το τµήµα του δρόµου που δι α-
τρέχει  το λι µάνι  από τη Ναυτι κή ∆ι οί κηση
Αι γαί ου στην ακτή Θεµι στοκλέους δι αµέσου της
Ακτής Ξαβερί ου έως την ακτή Μι αούλη (Εκθε-
σι ακό κέντρο ΟΛΠ) και  το εναποµεί ναν τµήµα
της νήσου Ψυτάλλει ας που δεν εί χε εξαι ρεθεί
από τη σύµβαση το 2002 καθώς και  οι  νησί δες
των Χι ράδων και  της Αταλάντης.

Με το άρθρο 93 του ν.4504/2017 του ΥΝΑΝΠ,
προβλέπεται  η αδει οδότηση και  υλοποί ηση
των έργων που θα γί νουν στους χώρους που
αποδόθηκαν. Το άρθρο 93 ορί ζει  ότι  τα έργα θα
αδει οδοτούνται  και  υλοποι ούνται  από την κατά
περί πτωση αρµόδι α ∆ι εύθυνση του οι κεί ου
∆ήµου ή της Περι φέρει ας.
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ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  ααππόόδδοοσσηη  χχώώρρωωνν  ττοουυ  
ΟΟΛΛΠΠ  σσττοουυςς  ππααρρααλλιιµµέέννιιοουυςς  δδήήµµοουυςς  

 "Συναπαντήµατα εν Ελευσίνι" 
"Ξυράφι από τα Γιάννενα  και ακόνι απ' τα Τρίκαλα"
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου και η Θεσσαλική Ένωση Θριασίου συµπράτ-

τουν στα πλαίσια της θεµατολογίας του Μήνα Λαογραφίας που διοργανώνουν: Το
νοµικό πρόσωπο του ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίνας -Μαγούλας και οι εθιµοτοπικοί σύλλο-

γοι της πόλης. ∆ύο νέοι άνθρωποι ενώνουν τις ζωές τους ενώπιον συγγενών και
φίλων. Συνταιριάζουν τα ξεχωριστά δικά τους βιώµατα, ήθη και έθιµα και ξεκινούν µια
νέα ζωή που θα τη ζήσουν στην Ελευσίνα.  Τι καταβολές φέρνουν µαζί τους αυτοί οι

άνθρωποι ερχόµενοι σε αυτήν εδώ τη γόνιµη γη της θεάς ∆ήµητρας;

Πρόσληψη 562 συµβασιούχων σε OTA 
- 22 θέσεις στον δήµο Μεγαρέων 

Έγκριση σύναψης πεντακοσίων εξήντα δύο (562) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ, για
την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, σύµφωνα µε Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών,
Πάνου Σκουρλέτη.
Οι συµβάσεις αφορούν χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9) µήνες
για απασχόληση σε αναγνωρισµένες σχολές, σε ΝΠΙ∆, για τη στελέχωση υπηρεσιών
που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, σύµφωνα µε τον πίνα-
κα που ακολουθεί:
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµα-
ρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. 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 Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπε-
κιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένει-
ες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-
τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435

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

, 
κατασκευή '65,

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ 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

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου

400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικια-
κές 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

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6986712390. Κα Βά-
σω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρ-
εσία. Τηλ. 6994948553. 

Ιδιωτικόςσεκιούριτι µε εµπειρία, α-
ναλαµβάνει τη φύλαξη σε γάµους, ε-
στιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και
υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει
τη φύλαξη χώρων και σπιτιών. Τηλ.
επικοινωνίας 6985872538 κος Πα-
ναγιώτης. (1.10.16)

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της Μαν-
δρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

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

ΖΗΤΟΥΝ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε 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

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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

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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΕΡΕΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΚΟΚΟΤΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΠΟΧΟΒΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΑΧΟΛΛΙ
ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΜΠΕΣΝΙΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΓΚΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΚΟΡΥΤΣΑ  ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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 Απαραίτητη
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 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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 ∆ιπλώµατος
ADR

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ο ∆ήµος Ασπροπύργου και το Πν ευµατικό Κέν τρο
του,σας προσκαλούν  ν α τιµήσετε, µε την  παρουσία
σας,τις Εκδηλώσεις για την  Ηµέρα Μν ήµης & Πέν θους,

για τα θύµατα της Γεν οκτον ίας των  Ελλήν ων  του Πόν -
του,τo Σάββατο, 19 Μαΐου 2018,στον  Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας & στην  πλατεία Γεν οκτον ίας,στο Συν οικισµό
Γκορυτσά Ασπροπύργου,σύµφων α µε το Πρόγραµµα
που παρατίθεται .

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                        Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
του Πνευµατικού Κέντρου                     & Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.
Μελέτιος Ι. Μπουραντάς Νικόλαος  Ι. Μελετίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

� ΩΡΑ 10:00 π.µ: Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Γκο-
ρυτσάς,

Τέλεση Επιµν ηµόσυν ης ∆έησης. 
Εν  συν εχ εία, µετάβαση  στην  κεν τρική Πλατεία Γκο-

ρυτσάς. 
Παράταξη, µπροστά από το Μν ηµείο Γεν οκτον ίας,

των    
Αρχ ών , των  Πολιτών  και των  προσκεκληµέν ων  του

∆ήµου.
� Τρισάγιο, υπέρ αν απαύσεως των  ψυχ ών  των

θυµάτων .
� Οµιλία, για τη Γεν οκτον ία του Πον τιακού

Ελλην ισµού, από τον  ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου, Κο
Νικόλαο Μελετίου.
� Κατάθεση στεφάν ων  από:

- Τον  ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου.
- Τον  Εκπρόσωπο της Ελλην ικής Κυβέρν ησης.

- Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Εν ότητας  ∆υτικής
Αττικής.

- Εκπρόσωπο των  Εν όπλων  ∆υν άµεων .
- Εκπρόσωπο των  Σωµάτων  Ασφαλείας.
- Εκπροσώπους των  Κοιν οβουλευτικών  Κοµµάτων , 
των  Νοµικών  Προσώπων  του ∆ήµου, της Πρωτο-

βάθµιας &     ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των  Συλλό-
γων  & των      Συλλόγων , Σωµατείων , Συλλογικών
Φορέων  της πόλης.

� Τήρηση εν ός λεπτού σιγής, στη µν ήµη των
θυµάτων .

� Εθν ικός Ύµν ος. Παιαν ίζει η Φιλαρµον ική του
Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου Ασπροπύργου.

� Παρέλαση Συλλόγων  & των  Σχ ολείων  του
Ασπρόπυργου

Εν εν ήν τα πέν τε (95) χ ρόν ια, από την  ολοκλήρωση
της Γεν οκτον ίας του Ελλην ισµού του Πόν του, η γρηγο-
ρούσα Μν ήµη οδηγεί τον  αγών α µας, για δικαίωση των
353.000 ν εκρών  µας, αδικοχ αµέν ων  θυµάτων  της
τουρκικής θηριωδίας. Απαιτούµε:

• Την  Παγκόσµια Καταδίκη της Τουρκίας, για τη
Γεν οκτον ία των  Ελλήν ων  του Πόν του, των  Αρµέν ιων
και των  Ασσύριων .

• Την  αν αγν ώριση της Γεν οκτον ίας, από την
Τουρκία και όλους τους ∆ιεθν είς Οργαν ισµούς.

• Τη διδασκαλία της τρισχ ιλιόχ ρον ης Ιστορίας
του Πον τιακού Ελλην ισµού, σε όλες της βαθµίδες της
Εκπαίδευσης.

• Την  κατοχ ύρωση της 19ης Μαΐου, ως
επίσηµης και µη µεταφερόµεν ης Ηµέρας Μν ήµης της
Γεν οκτον ίας.

• Τη µόν ιµη και αξιοπρεπή αποκατάσταση, σε
όλη την  επικράτεια, των  Ελλήν ων  Πον τίων  από την
πρώην  Σοβιετική Έν ωση.

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΕΠΑΛΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

 Ασπρόπυργος, Σάββατο 19 Μαΐου 2018


