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Για ιερό σκοπό το 1ο Θεµατικό Φεστιβάλ του
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Στο χώρο θα λειτουργεί «περίπτερο» ενηµέρωσης του Κέντρου Απασχόλησης
και ηµερήσιας φροντίδας παιδιών µε ειδικές ανάγκες "Το Εργαστήρι"
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Αίτηµα προ ηµερήσιας διάταξης συζήτησης στο Περιφερειακό
Συµβούλιο της Πέµπτης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής.
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2-θριάσιο Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ.

Αγίου ∆ηµητρίου 9 & Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6- ΜΑΓΟΥΛΑ
210-5558491

Μάνδρα
Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
Τηλέφων ο  : 210-2411911

Αχαρν ές
Σφακιαν άκη Φωτειν ή Α. 

Λεωφ Θρακοµακεδόν ων  154, 2102434055

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

- ∆άσος,2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις              

Η θερµοκρασία από 19 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων

Παγκόσµια Ηµέρα Κυµατοδροµίας
(Σέρφινγκ)

Αγίου Μεθοδίου Ιεροµάρτυρος

T
ην ∆ευτέρα
1 8 / 6 / 2 0 1 8
αντιπροσωπεία του

∆ήµου, αποτελούµενη από
το ∆ήµαρχο Γιώργο
Τσουκαλά, τον
Αντιδήµαρχο Γρηγόρη
Κοροπούλη και τη µαία του
Κέντρου Προστασίας
Μάνας Παιδιού & Εφήβου
Ελευσίνας ∆ηµοτική
Σύµβουλο Μαρία
Αντωνάρα, συναντήθηκε
µε τον Υποδιοικητή της Β΄
Υγειονοµικής Περιφέρειας
Πειραιά. 

Θέµα της συζήτησης
ήταν η καθυστέρηση της
έναρξης λειτουργίας της
Τοπικής Μονάδας Υγείας
(ΤΟΜΥ) που αποτελεί τη
νέα δοµή υγείας της
Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης. Από τη συνάντηση προέκυψε το άµεσο ενδιαφέρον όχι µόνο της ∆ηµοτικής Αρχής αλλά
και της διοίκησης της Β’ ΥΠΕ καθώς και του Υπουργείου Υγείας για την ταχύτερη λειτουργία της δοµής. Βασικό
πρόβληµα της καθυστέρησης αποτέλεσε η δυσκολία στελέχωσης µε το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό.

Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και της Β΄ΥΠΕ επαναπροκηρύχτηκαν οι θέσεις ιατρών (Γενικής ιατρικής ή
παθολογίας και παιδιατρικής). 

Ο ∆ήµος µας παρακολουθεί το θέµα και για άµεση ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων συµπολιτών ιατρών κοινοποιεί
τα στοιχεία ανάρτησης της σχετικής επαναπροκήρυξης
(Γ4β/Γ.Π. οικ. 45524 – 12/6/2018).     

Ο∆ήµος Ασπροπύργου, δια
της Κοινωφελούς
Επιχείρησής του, συµµε-

τέχει, για ακόµη µία φορά, στη
δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής», για τη
σχολική χρονιά 2018-2019, και καλεί
του Γονείς να εγγράψουν τα παιδιά
τους, στις ∆οµές Προσχολικής
Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, η
πρόσκληση αφορά, για τους Βρεφι-
κούς Σταθµούς, βρέφη από 2 µηνών
έως 2,5 ετών, για τους Παιδικούς
Σταθµούς, παιδάκια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπια-
γωγείο), και για τα Κέντρα ∆ηµιουρ-
γικής Απασχόλησης, Παιδιά από 5
έως 12 ετών, στα οποία προσφέρονται ∆ΩΡΕΑΝ αθλητι-
κές και πολιτιστικές δράσεις.

Ο ∆ήµος, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους
Γονείς ότι, δηµοσιεύτηκε στις 14/06/2018 η Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Βρεφικούς και Παιδι-
κούς Σταθµούς και τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλ-
ησης Παιδιών. Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις για τους Βρεφ-
ικούς Σταθµούς και τα Κ∆ΑΠ µπορούν να κατατίθενται
στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, (Αγίου Ιωάννη Στεφάνη 7, Ασπρόπυρ-
γος), ενώ για τους Παιδικούς Σταθµούς, στο Εργοτάξιο
του ∆ήµου Ασπροπύργου, στον 1ο όροφο, στη ∆ιεύθυνση
Παιδείας, (Αλησµονήτων Πατρίδων 29), από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 19:00. Οι Γονείς που

ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα Παιδιά τους, πρέπει να
πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής και να προσ-
κοµίσουν τα παρακάτω ∆ικαιολογητικά, έως τις 2 Ιουλίου
2018.   

Προϋποθέσεις Συµµετοχής:
• Εργαζόµενες στον ιδιωτικό τοµέα
• Ελεύθερες επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµε-

νες
• Άνεργες µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ
• Αγρότισσες (άµεσα ασφαλισµένες όχι µέσω

συζύγου)
• και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επι-

µέλεια των παιδιών τους (αντίγραφο δικαστικής απόφα-
σης)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθµούς
και τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ
ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Β΄ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Επί τάπητος η καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας

της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) 

συνεχί ζεται  στη σελ. 8
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Ανταποκρινόµενος στο αίτηµα του Αντιπεριφ-
ερειάρχη ∆υτικής Αττικής, κ. Βασιλείου Γιάν-
νη, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και

∆ικτύων, κ. Σπίρτζης Χρήστος υιοθέτησε την πρότα-
ση για την δηµιουργία πέντε (5) νέων κόµβων στην
Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις
500.000 ευρώ, µε την χρηµατοδότηση του να γίνεται
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, αποκ-
λειστικά για την βελτίωση του συγκοινωνιακού οδι-
κού δικτύου της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών –
Κορίνθου.  

Οι πέντε νέοι κόµβοι είναι οι εξής :
1- Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος

της οδού Πλάτωνος, στην  έξοδο των οχηµάτων του 

ΤΙΤΑΝ.
2- Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, µετά τα

Ναυπηγεία Ελευσίνας, στρίβοντας αριστερά µε
κατεύθυνση προς Μέγαρα.

3- Στην έξοδο της Νέας Περάµου, στο σηµείο
σύνδεσης µε τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

4- Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος
των ΚΤΕΛ Μεγάρων, µε κατεύθυνση προς  Αλε-
ποχώρι.

5- Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, µε
κατεύθυνση προς Μέγαρα, στο σηµείο που στρίβει
προς Πάχη Μεγάρων.

Με την υλοποίηση του έργου αυτού αναµένεται να
γίνει ασφαλέστερη η οδήγηση όλων των διερχόµε-
νων οχηµάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

Αίτηµα προ ηµερήσιας διάταξης
συζήτησης στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο της Πέµπτης για τη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής.

Από τη ∆ευτέρα 11/6/2018 ο ΧΥΤΑ Φυλής είναι κλειστός, µε
αποτέλεσµα να συσσωρεύονται στις γειτονιές της Αττικής
τόνοι σκουπιδιών µέσα στο καλοκαίρι, µε όλους τους κιν-

δύνους που αυτό συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων της Αττικής,
αφού οι ∆ήµοι δεν µπορούν να πραγµατοποιήσουν απρόσκοπτα την
αποκοµιδή των σκουπιδιών.

Το ρήγµα, που δηµιουργήθηκε στον ΧΥΤΑ Φυλής και επεκτάθηκε µε
την πρώτη νεροποντή, δεν είναι ένα απλό  «τεχνικό πρόβληµα», όπως
προσπαθεί να καθησυχάσει η ∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ. Αποτελεί απόδειξη
αστάθειας του απορριµµατικού αναγλύφου και, αν δεν παρθούν τα
κατάλληλα µέτρα, προµήνυµα για πολύ πιο σοβαρό φαινόµενο, απει-
λή για την ασφάλεια των εργαζοµένων στον ΧΥΤΑ και του πληρώµατος
των απορριµµατοφόρων. Το γεγονός ότι ο ΧΥΤΑ παραµένει κλειστός
µέχρι σήµερα, παρόλες τις διαβεβαιώσεις για γρήγορη αποκατάσταση
του προβλήµατος, δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αλλά και µετά την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του ΧΥΤΑ,
τίποτα δεν αποκλείει να εµφανιστούν παρόµοια φαινόµενα στην ίδια ή
σε άλλη περιοχή του απορριµµατικού αναγλύφου. Και τούτο, ως συνέ-
πεια του γεγονότος ότι η διαθέσιµη επιφάνεια όλο και περισσότερο στε-
νεύει. Έτσι, η τρέχουσα στρώση σκουπιδιών δηµιουργείται κάθε φορά
πάνω στην αµέσως προηγούµενη χωρίς αυτή, ενδεχόµενα και οι υπο-
κείµενες, να παίρνουν µε φυσιολογικό, αργό ρυθµό τις απαιτούµενες
καθιζήσεις, που υπό κανονικές συνθήκες αποτελούν σταθεροποιητικό
παράγοντα.

Σοβαρό παράγοντα επιδείνωσης του κινδύνου για αστοχίες στην
ευστάθεια του ενεργού ΧΥΤΑ, πέραν των άλλων επιπτώσεων σε
βάρος της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και του ευρύτε-
ρου οικιστικού χώρου, αποτελεί και η εκδήλωση πυρκαγιάς, από αυτα-
νάφλεξη ή άλλη αιτία, στο πρανές των εργασιών ή σε άλλα ακάλυπτα
– ενδεχοµένως - πρανή. Φαινόµενο καθόλου σπάνιο σε καλοκαιρινή
περίοδο.

Οι παραπάνω κίνδυνοι δεν ξεφύτρωσαν από το πουθενά. Έχουν τη
ρίζα τους στη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της οµο-
γάλακτης ∆ιοίκησης Περιφέρειας και Ε∆ΣΝΑ, να ξεπεράσουν κάθε όριο
αντοχής του ΧΥΤΑ Φυλής, µε βάση και τις κατευθύνσεις του αντιλαϊκού
ΠΕΣ∆Α.Εκτιµούν ότι κάτω από την πίεση των αδιεξόδων που δηµιο-
υργούν, θα γίνει πιο εύπεπτη για τα λαϊκά στρώµατα η συνταγή «όλα
στο κεφάλαιο – ‘’σωτήρα’’, όλα για τα κέρδη του».

Ύστερα από τα παραπάνω ζητούµε:
Να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συµβούλιο τα άµεσα και

απολύτως αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση της πολύ σοβαρής
κατάστασης που έχει διαµορφωθεί, καθώς και τα µέτρα για το οριστικό
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής, που είναι αποδεδειγµένο ότι έχει ξεπεράσει
τα όριά του.

Οι περιφερειακοί σύµβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
ΑΓΓΕΛΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρ-
ου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 21-6-2018 και
ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός). 

∆ηµιουργία πέντε νέων κόµβων στην 
Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΤΟΥ 
∆∆ύύοο  ΈΈλλλληηννεεςς  χχττυυπποούύσσαανν  κκααιι  

λλήήσσττεευυαανν  µµεεττααννάάσσττεεςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  

Σ
υνελήφθη, µεσηµβρινές ώρες της 16-6-2018, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Αντι-
µετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 22χρονος ελληνι-
κής καταγωγής, για τα αδικήµατα της ληστείας, της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης και της

απρόκλητης έµπρακτης εξύβρισης µε την επιβαρυντική περίπτωση του εγκλήµατος µε ρατσι-
στικά χαρακτηριστικά. 
Επίσης ταυτοποιήθηκε κι ένας 24χρονος ελληνικής καταγωγής, συνεργός του.
Ειδικότερα, τα προαναφερόµενα άτοµα, πρώτες πρωινές ώρες της 15-6-2018, στην περιοχή

των Αχαρνών, επιτέθηκαν σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 22 και 27 ετών, τους κτύπησαν και τους
αφαίρεσαν µε τη βία ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηµατικό ποσό των 150 ευρώ.
Λίγη ώρα αργότερα, επιτέθηκαν στην ίδια περιοχή, σε έτερο αλλοδαπό ηλικίας 34 ετών, τον

οποίο κτύπησαν και εξύβρισαν.
Ο συλληφθείς, µε τη δικογραφία που σχηµατίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον  Εισαγ-

γελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεµψε για κυρία ανάκριση.
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Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ ,του ∆ήµου Ελευσίνας ,σε συνεργασία
µε τους Κοινωνικούς  Λειτουργούς των ΚΑΠΗ,
διοργάνωσαν την 1η βραδιά ποίησης των µελών
τους.

Ανταποκρίθηκαν µε αγάπη, ποιητές-µέλη που

διάβασαν ποιήµατά τους ,αλλά και συγγενικό πρό-
σωπο αποθανόντος µέλους, ο οποίος διάβασε
ποιήµατά του, προς τιµήν της µνήµης του.

Ήταν ένα απόγευµα γεµάτο αναµνήσεις, χαρά
συγκίνηση και πολλή αγάπη. Ο Πρόεδρος του
ΠΑΚΠΠΑ καλωσόρισε τους καλλιτέχνες της ζωής

,τους ευχαρίστησε για την συµµετοχή τους και
ευχήθηκε και του χρόνου να είµαστε πάλι όλοι
παρόντες στην 2η βραδιά ποίησης, για να χαρ-
ούµε πάλι όµορφα δηµιουργήµατα.

Η βραδιά έκλεισε µε την απονοµή αναµ-
νηστικών στους ποιητές µας. 

Π
ρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων για την «Προµήθ-
εια Μηχανηµάτων και Εξοπλι-

σµού στο πλαίσιο της υποστήριξης
του Σχεδίου ‘Ξενοκράτης’» από την
Περιφέρεια Αττικής

Τον κρατικό µηχανισµό πρόληψης
και προστασίας προς όφελος των
πολιτών της Αττικής και των περιου-
σιών τους, ενισχύει η Περιφέρεια

Αττικής. 
Πρόκειται  για µία πρωτοβουλία

που εντάσσεται στον γενικότερο στρ-
ατηγικό σχεδιασµό που υλοποιεί τα
τελευταία 3,5 χρόνια η Περιφέρεια
Αττικής για την αντιπληµµυρική προ-
στασία, πρόληψη και διαχείριση κιν-
δύνων στις περιοχές της Αττικής και
τη βελτίωση της καθηµερινότητας
των πολιτών. 

Συγκεκριµένα, απευθύνει πρόσ-
κληση προς το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας και τους φορείς του να υπο-
βάλουν προτάσεις στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραµµα «Αττική» 2014-
2020 µε τίτλο «Προµήθεια Μηχαν-
ηµάτων και Εξοπλισµού στο πλαίσιο
της υποστήριξης του Σχεδίου ‘Ξενο-

κράτης’». Η συγκεκριµένη δράση
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότ-
ητας 05 («Προώθηση της Προσαρ-
µογής στην Κλιµατική Αλλαγή,
καθώς και  της Πρόληψης και
∆ιαχείρισης Κινδύνων») ο οποίος
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει συνολικό
προϋπολογισµό 8.570.000 ευρώ. 

Μέσω του ∆ικαιούχου (Υπουρ-
γείο Εθνικής Άµυνας) θα γίνει προ-
µήθεια µηχανηµάτων και  εξοπλι-
σµού στο πλαίσιο υλοποίησης του
Σχεδίου «Ξενοκράτης», το οποίο
αφορά στην πρόληψη, διαχείριση
και αποκατάσταση καταστροφών.

Ο εξοπλισµός αφορά κυρίως

µηχανήµατα έργων, που θα φυλάσ-
σονται σε στρατιωτικές µονάδες της
Αττικής και θα µπορούν να επέµ-
βουν άµεσα, για την αντιµετώπιση
ή/και πρόληψη φυσικών καταστρο-
φών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγ-
κης καθώς και αποκατάστασης των
ζηµιών. 

Επιπλέον η παρούσα πρόσκληση
έρχεται να ικανοποιήσει συγκεκρι-
µένη δράση συνεργασίας η οποία
περιλαµβάνεται στο µνηµόνιο συνε-
ργασίας µεταξύ Περιφέρειας Αττικής
και Υπουργείου Εθνικής Άµυνας το
οποίο είναι  σε ισχύ από
21/02/2017, µε αντικείµενο την
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
στην Περιφέρεια Αττικής. 

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΒΡΑ∆ΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Εξοπλισµός ύψους 8,57 εκατοµµύρια ευρώ για την 
πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2018

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 12.00 
ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ (Σταδίου 24)

Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ 44ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2018
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ (Σταδίου 24)

ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ :
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε . ΚΕΛΛΥ ∆ΙΑΠΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "Τιτανοµαχία

πέτρες και κόκκαλα" 
ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ  ΑΚΟΜΑ ∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περισσότερες πληροφορίες: 
Γραφείο Φεστιβάλ Αισχύλεια -  tel:

2105565613&621, e: info@aisxylia.gr
Γραφείο Τύπου ∆έσποινα Σαββοπούλου - tel: 6932

243516, e: info@dsav.gr

Ιδιαίτερα µεγάλη ήταν η προσέλευση των
δήµων στο Υπουργείο Εσωτερικών για την
αξιοποίηση των χρηµατοδοτήσεων έργων

ύδρευσης και αποχέτευσης που προβλέπει το
Πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος». Την Παρασκευή 15 Ιου-
νίου 2018, πρώτη ηµέρα της διαδικασίας υποβο-
λής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραµµα, υποβ-
λήθηκαν 112 αιτήσεις, εκ των οποίων 77 στην
Πρόσκληση Ι και 35 στην Πρόσκληση ΙΙ, για έργα
ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα, συνολικού
προϋπολογισµού εκατοντάδων εκατοµµυρίων
ευρώ.

Οι δύο προσκλήσεις αφορούν:

Πρόσκληση Ι, Υποδοµές ύδρευσης για την εξα-
σφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδα-
τος για ανθρώπινη κατανάλωση

Πρόσκληση ΙΙ, Ολοκληρωµένη διαχείριση
αστικών λυµάτων για την προστασία της δηµόσιας
υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγει-
ων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών
κολύµβησης

Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων υπήρξε
ιδιαίτερα οµαλή. Οι αιτήσεις καταχωρήθηκαν µε τη
σειρά υποβολής τους σε µία απολύτως οργανω-
µένη και συντονισµένη προσπάθεια του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, ώστε να µην υπάρξουν προβ-
λήµατα.

Η ανταπόκριση των δικαιούχων, όπως αποτ-
υπώθηκε την πρώτη ηµέρα, ήταν άµεση και µαζι-
κή, αποδεικνύοντας περίτρανα την ιδιαίτερα
αυξηµένη ανάγκη έργων ύδρευσης και αποχέτευ-
σης στη χώρα. Η συρροή δικαιούχων στο Πρόγρ-
αµµα «Φιλό∆ηµος» καταδεικνύει πλέον την ανα-
µφισβήτητη  σκοπιµότητα και σηµασία του Προ-
γράµµατος, το οποίο λειτουργεί συµπληρωµατικά
και παράλληλα µε το ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η ικανο-
ποίηση θεµελιωδών αναγκών υποδοµών ύδρευ-
σης και αποχέτευσης µε κριτήριο την βελτίωση του
περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη.

Επισηµαίνεται ότι οι Προσκλήσεις Ι και ΙΙ εκδόθη-
καν στις 11 Μαϊου 2018 και δόθηκε ένας µήνας
ώστε να προετοιµαστούν οι δικαιούχοι. Για την
υποστήριξη των δικαιούχων καθ’ όλο το διάστηµα
µέχρι την  υποβολή, το Υπουργείο Εσωτερικών
απάντησε αναλυτικά σε 90 ερωτήσεις που τέθηκαν
από τους ενδιαφερόµενους, µε το σύνολο των
ερωτήσεων – απαντήσεων να επικαιροποιείται
καθηµερινά στο σχετικό ιστοχώρο του Προγράµµα-
τος.

Για ιερό σκοπό το 1ο Θεµατικό Φεστιβάλ του
Λαογραφικού Συλλόγου «Χοροδρώµενο» 

Στο χώρο θα λειτουργεί «περίπτερο» ενηµέρωσης  του Κέντρου Απασχόλησης
και ηµερήσιας φροντίδας παιδιών µε ειδικές ανάγκες "Το Εργαστήρι"

ΟΠαραδοσιακός Λαογραφικός Σύλλογος
∆ήµου Φυλής “Χοροδρώµενο", σε συνερ-
γασία µε το ∆ήµο Φυλής, σας προσκαλούν

στο 1ο Θεµατικό Φεστιβάλ : ''Η Αποκριά και ο
τόπος της'', που θα πραγµατοποιηθεί στο ανοιχτό
αµφιθέατρο "Βορεινό" της Ζωφριάς στα Άνω Λιό-
σια, την Παρασκευή 22 Ιουνίου. 

Θα παρουσιαστούν χορευτικά από διάφορες περ-
ιοχές της Ελλάδος (Θράκη, Νάξο, Κρήτη, Πόντο,
∆ράµα, Μέγαρα, Ήπειρο) µε το κάθε ένα από αυτά
να µας ταξιδεύει στη δική του αποκριά. Ακριβώς
όπως γινόταν στον τόπο του.

Συνοδεύει το µουσικό συγκρότηµα "Παραδοσιακό
Σεργιάνι. "

Η εκδήλωση θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Σας καλούµε να δείξουµε έµπρακτα την αγάπη µας
στους συνανθρώπους µας, ενισχύοντας το έργο
του Κέντρου Απασχόλησης και ηµερήσιας φρον-
τίδας παιδιών µε ειδικές ανάγκες "Το Εργαστήρι"
(http://www.ergastiri.org/). 
Στόχος µας, η χαρά που θα νιώθουµε όλοι µας την
ηµέρα εκείνη, να γίνει καθηµερινότητα για τα παιδιά
από το Εργαστήρι.
Μια παράσταση µε πολλαπλά µηνύµατα είναι

έτοιµη να πάρει µορφή στις 22 Ιουνίου 2018 & ώρα 21:00.
Σας περιµένουµε! Να µη λείψει κανείς! *Είσοδος Ελεύθερη

Φιλό∆ηµος: Μεγάλη η προσέλευση δήµων για 
χρηµατοδοτήσεις έργων ύδρευσης και αποχέτευσης
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Με µεγάλο νικητή τον Εθελοντισµό και την Προ-
σφορά στον συνάνθρωπο, έληξε ο φιλανθρω-
πικός ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ των οµά-

δων, "Εθελοντές Αχαρνών Θρακοµακεδόνων Αρχέλαου"
και "Μικτή βετεράνων του Αχαρναϊκού".

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διοργανώθηκε µε πρωτο-
βουλία των Εθελοντών Αχαρνών Θρακοµακεδόνων
Αρχέλαου και πρωτεργάτες τους συµπολίτες Νίκο Σιδ-
ηρόπουλο και ∆ηµήτρη Σαρλή.

Χάρη στη συµβολή και την προσπάθεια του Πρόεδρου 

Λαϊκών Αγορών κ. Γιώργου Πετάκου και του κ. Γιάννη
Καλάργαλη, µαζεύτηκαν πάνω από 3 τόνοι, τροφίµων,
φρούτων και λαχανικών, τα οποία παραδόθηκαν στο
Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού Ναού των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κόκκινο Μύλο.

Μαζί µε τους βετεράνους του Αχαρναϊκού και τους εθε-
λοντές Θρακοµακεδόνων, είχαµε την χαρά και την τιµή
να γίνουµε κοινωνοί σε αυτή την προσπάθεια και να
δηλώσουµε ότι η Προσφορά στον συνάνθρωπο, ο Εθε-
λοντισµός και ο Αθλητισµός µας ενώνουν.

Η Προσφορά στον συνάνθρωπο, ο εθελοντισµός
και ο αθλητισµός ενώνουν

Φιλανθρωπικός αγώνας µε πρωτοβουλία των 
"Εθελοντών Αχαρνών Θρακοµακεδόνων Αρχέλαου " 

ΗΕλευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης σας προσ-
καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης

ΣΧΙΣΜΕΣ-ΣΥΡΡΑΦΕΣ, Η αιωνιότητα το
αντίθετο του αφανισµού του Αλφρέντο Ροµά-
νο που πραγµατοποιείται το Σάββατο, 23
Ιουνίου 2018 από τις 8 µ.µ.  στο  Πολιτιστικό
Κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνας "Λεωνίδας
Κανελλόπουλος" στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Συνοικισµός.

O Ιταλός καλλιτέχνης Αλφρέντο Ροµάνο
καλείται να διαµορφώσει µια νέα συνείδηση
γύρω από τον Άλλον: το µετανάστη, τον
πρόσφυγα, το διαφορετικό. Μέσα από νέα
έργα που γεννήθηκαν µε την επίσκεψη του

στην Ελευσίνα και παλαιότερα έργα, τα
οποία είχαν παρουσιαστεί µε αφορµή την
έκθεση “Angelis suis mandavit de te” στο
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των ∆ελφών
και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
στην Αθήνα, εστιάζει στο δράµα της µετανά-
στευσης, της απώλειας και της πείνας, το
οποίο είναι συνυφασµένο µε το µεσογειακό
πολιτισµό. Ο Ροµάνο αναµοχλεύει το
τραύµα, τον πόνο, τη µνήµη του ξεριζωµού
και µας παραπέµπει αναπόφευκτα στη
σηµερινή µεταναστευτική κρίση. Η µετανά-
στευση και η ετερότητα είναι έννοιες που ταυ-
τίζονται µε το  ιστορικό και µυθολογικό παρε-
λθόν της Ελευσίνας και απαντούν στον

προβληµατισµό της πρώτης έκδοσης του
Φεστιβάλ Συνοικισµός. Με την υποστήριξη
του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθη-
νών.

Αλφρέντο Ροµάνο

Ο Αλφρέντο Ροµάνο γεννήθηκε στις Συρ-
ακούσες όπου ζει και εργάζεται. Από το
1985, έχει συµµετάσχει σε πολλές ατοµικές
και οµαδικές εκθέσεις στην Ιταλία και στο
εξωτερικό. Τα έργα έχουν παρουσιαστεί σε
πολλές δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές, σε
µουσεία και στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέν-
τρο των ∆ελφών. Το έργο του, που εκπρο-

σωπείται από την ιστορική Galleria Giorgio
Persano του Τορίνο, ήταν το επίκεντρο της
προσοχής µερικών από τους σηµαντικότερ-
ους κριτικούς τέχνης της Ιταλίας, όπως οι
Achille Bonito Oliva, Francesco Gallo,
Giovanni Iovane και Enzo Fiametta.

—————————————————
Ηµεροµηνίες και ώρες λειτουργίας:
Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 23 Ιουνίου

2018 µετά τις 8 µ.µ. έως τις 10 µ.µ. και θα
διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2018. Το
καλοκαίρι η έκθεση θα παραµείνει κλειστή
από τις 20 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου. Οι
ώρες λειτουργίας εκτός εγκαινίων είναι οι
εξής: Tρίτη έως Παρασκευή 10:00 -13:00,
απόγευµα Τρίτη έως Παρασκευή 17:00 -
20:00 , Σάββατο 11:00 -16:00, Kυριακή 11:00
– 14:00.Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου
Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος

Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
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ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΕ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

Αυτή τη γυναίκα ψάχνει 
η Αστυνοµία 
-Αν τη δείτε ενηµερώστε 

Συναγερµός έχει σηµάνει στις Αρχές
για τον εντοπισµό 77χρονης, τα

ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 7 Ιουνίου
2018 στις Αχαρνές, Αττικής.

Σύµφωνα µε τη Γραµµή Ζωής, η
οποία εξέδωσε Silver Alert, πρόκειται
για τη Θεοδώρα ∆ηµητρούλα.

Την ηµέρα που εξαφανίστηκε φορ-
ούσε σκούρα ρούχα και παντελόνι
κολάν. Η αγνοούµενη περπατάει σκυφ-
τά. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε µε τη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, όλο το 24ωρο, στην
Εθνική Γραµµή SOS 1065.

Θήβα: Νεκρό 4χρονο κοριτσάκι σε
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων

Σ
κην ές αρχ αίας τραγωδίας, εκτυλίχ θηκαν  προχ θες
βράδυ στο κέν τρο φιλοξεν ίας προσφύγων  της
Θήβας.Εν α 4χ ρον ο κοριτσάκι Ιρακιν ής υπηκοότ-

ητας, βρήκε φριχ τό θάν ατο καθώς έπεσε σε βόθρο.
Σύµφων α µε το ρεπορτάζ του LamiaReport, µέσα στο

χ ώρο του κέν τρου φιλοξεν ίας, υπάρχ ει έν ας βόθρος σε
περιφραγµέν ο χ ώρο ο οποίος µάλιστα είν αι σκεπασµέ-
ν ος µε καπάκι.

Γύρω στις 11:00 το βράδυ, εν ηµερώθηκε η Π.Υ.
Θήβας, που έσπευσε στο σηµείο και ταυτόχ ρον α
κλήθηκε και ειδικό όχ ηµα για ν α τραβήξει τα λύµατα.
Αργότερα από τη Λαµία ξεκίν ησε και η 7η ΕΜΑΚ για ν α

συν δράµει, ωστόσο δεν  χ ρειάστηκε ν α επέµβει, αφού
την  ώρα που έφταν ε στο κέν τρο φιλοξεν ίας, είχ αν
καταφέρει ν α βγάλουν  από το βόθρο το κοριτσάκι, το
οποίο δυστυχ ώς ήταν  ν εκρό.
Εκατον τάδες άτοµα άρχ ισαν  ν α φων άζουν  και ν α θρη-
ν ούν , εν ώ υπήρξε και µεγάλη έν ταση στο σηµείο, επει-
δή οι πρόσφυγες αρν ούν ταν  ν α παραδώσουν  το
άψυχ ο σώµα του παιδιού στο ΕΚΑΒ, αφού έπρεπε ν α
πάει για ν εκροψία ν εκροτοµή, ώστε ν α διαπιστωθεί
ποια ήταν  η αιτία θαν άτου.

Στο σηµείο έφτασε και ισχ υρή δύν αµη της
Αστυν οµίας, όπου µετά από αρκετή ώρα µεγάλης έν τα-
σης τα πράγµατα ηρέµησαν .

Πτώση Ι.Χ. στη θάλασσα µε µητέρα
και το ανήλικο παιδί της 

Ενηµερώθηκε η
Λι µενι κή Αρχή Αι δ-
ηψού, απογευµατι -
νές ώρες της Τρί της
, γι α περι στατι κό
πτώσης Ι.Χ.Ε. οχή-
µατος στη θαλάσ-
σι α περι οχή Αγί ου
Νι κολάου Λουτρών
Αι δηψού, µε δύο
επι βαί νοντες.

Άµεσα, στο ανωτέρω σηµεί ο µετέβησαν στελέχη της οι κεί ας
Λι µενι κής Αρχής, όπου δι απί στωσαν ότι  η 50χρονη οδηγός και
το ανήλι κο τέκνο της εί χαν εξέλθει  του οχήµατος, καλά στην
υγεί α τους, ενώ το Ι.Χ.Ε. όχηµα το οποί ο βρι σκόταν ηµι βυθι -
σµένο σε βάθος περί που ενός µέτρου, ανελκύστηκε χωρί ς να
προκληθεί  θαλάσσι α ρύπανση.

Προανάκρι ση δι ενεργεί ται  από το Λι µεναρχεί ο Αι δηψού.

Νέες στάσεις εργασίας σταΝέες στάσεις εργασίας στα
λεωφορεία την Πέµπτη λεωφορεία την Πέµπτη 

Ν
έες στάσεις εργασίας ανακοίνωσαν οι εργαζό-
µενοι στον ΟΑΣΑ -µετά από το χθεσινό χειρ-
όφρενο. 

Συγκεκριµένα θα ακολουθήσει δεύτερη στάση την
Πέµπτη, µε τα λεωφορεία να τραβούν χειρόφρενο
από τις 11:00 έως και τις 17:00, καθώς έχει προ-
γραµµατιστεί συγκέντρωση των εργαζοµένων στις
αστικές συγκοινωνίες στις 12:30 στα κεντρικά γρα-
φεία της ΟΣΥ.

Έ
ν τον η αν τίδραση του
δηµάρχ ου Ασπροπύργου
Νικόλαου Μελετίου προκά-

λεσε η αν ακοίν ωση των  αποτελε-
σµάτων  του «∆ηµόκριτου» απο τον
Ε∆ΣΝΑ, στοιχ εία τα οποία
µιλούσαν  για τη συγκέν τρωση εξα-
σθεν ούς χ ρωµίου στην  βιοµηχ αν ι-
κή περιοχ ή του Ασπροπύργου

Στην  αν ακοίν ωσή του ο δήµα-
ρχ ος, γν ωστοποιεί την  κίν ηση του
δήµου σε συν εργασία µε το Παν ε-
πιστήµιο Αθην ών  και την  έρευν α
που βρίσκεται σε εξέλιξη, σχ ετικά
µε τη ρύπαν ση στον  Ασπρόπυργο.
Προειδοποιεί όσους όσουν  απο-
δειχ θεί οτι ρυπαίν ουν , οτι θα απο-
λογηθούν  στις αίθουσες των  δικα-
στηρίων  εν ώ αφήν ει αιχ µές προς
όσους αδειοδοτούν  και εν  συν εχ εία
αφήν ουν  αν εξέλεγκτες ύποπτες
δραστηριότητες.

Θυµίζουµε εδώ πως η τοπική
αυτοδιοίκηση σε επίπεδο ∆ήµων ,
δεν  έχ ει τις αρµοδιότητες αδειοδότ-
ησης ή ελέγχ ου των  βιοµηχ αν ικών
δραστηριοτήτων , κάτι που εµπίπτει
στις Περιφέρειες και στις άλλες
αρµόδιες αρχ ές της πολιτείας

Παρακάτω η σχετική ανάρτηση
του δηµάρχου

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και

Μέλος του ∆.Σ. της Κεν τρικής Έν ω-
σης Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος
Μελετίου, αν αφορικά µε το ∆ελτίο
Τύπου που εξέδωσε ο Ειδικός ∆ια-
βαθµιδικός Σύν δεσµος Νοµού Αττι-
κής (Ε∆ΣΝΑ )/ Φορέας ∆ιαχ είρισης
Στερεών  Αποβλήτων , σχ ετικά µε
υψηλή συγκέν τρωση ολικού και εξα-
σθεν ούς χ ρωµίου,στην  ευρύτερη
περιοχ ή του Ασπρόπυργου, έκαν ε
την  ακόλουθη δήλωση:

«Για µια ακόµη φορά, έν ας
φορέας που δεν  έχ ει αποφασιστι-
κές αρµοδιότητες, σε ό,τι αφορά
στην  αδειοδότηση και στη λειτο-
υργία βιοµηχ αν ιών , µε πιθαν ή επιβ-
λαβή, τοξική και καρκιν ογόν α δρα-
στηριότητα, εκδίδει µια διαπιστωτι-
κή αν ακοίν ωση, για την  κατάσταση
που επικρατεί στον  τόπο µας. Κι

αυτή, περιορίζεται σε µια µόν ο διά-
σταση, του συν ολικού προβλήµα-
τος που βιών ει ο Ασπρόπυργος και
η ∆υτική Αττική. Αφού, αφορά µόν ο
στα υπόγεια ύδατα, και δεν  αποτ-
υπών ει την , πιθαν ώς πολλαπλά-
σια, ρύπαν ση και µόλυν ση της
ατµόσφαιρας, του εδάφους και του
υπεδάφους.

∆εν  έχ ω την  παραµικρή αµφι-
βολία ότι, ούτε η Έκθεση του Εθν ι-
κού Κέν τρου Έρευν ας Φυσικών
Επιστηµών  «∆ηµόκριτος», θα
σηµάν ει την  έν αρξη εν τατικών
ελέγχ ων  και τη λήψη δραστικών
µέτρων , απ΄ την  πλευρά των  αρµό-
διων  αρχ ών  της Πολιτείας, για την
προάσπιση της υγείας των  πολιτών
και των  εργαζοµέν ων  στις οικον οµι-
κές µον άδες της πόλης µου. Ωστό-
σο, έχ ω υποχ ρέωση ν α υπογραµ-
µίσω και ν α προειδοποιήσω ότι,
εκτός του Ε∆ΣΝΑ και της έρευν ας
που πραγµατοποίησε, βρίσκεται σε
εξέλιξη µια ακόµη έρευν α του ∆ήµου
Ασπροπύργου, σε συν εργασία µε
ειδικό Εργαστήριο του Παν επι-
στηµίου Αθην ών , το ίδιο χ ρήσιµη,
κρίσιµη και αν αγκαία, µε την  έρευ-
ν α του «∆ηµόκριτου». Με τη λήξη
της, θα συν αν τηθούµε µε το σύν ο-
λο των  αρµοδίων  και µε όλους όσοι
ρυπαίν ουν  και µολύν ουν  τον  τόπο
µας, στις αίθουσες των  ∆ικα-
στηρίων . Κι εκεί, θα κληθούν  ν α
απαν τήσουν , όχ ι απλά στις επαν α-
λαµβαν όµεν ες εύλογες διαµαρτυρίες
µας, που απευθύν ον ται «εις ώτα µη
ακουόν των »¨, αλλά στα αδιάσειστα
επιστηµον ικά ευρήµατα, που φωτο-
γραφίζουν  συγκεκριµέν ες οικον οµι-
κές µον άδες και συγκεκριµέν ους,
απ΄ ό,τι φαίν εται κατ΄ όν οµα, ¨ελεγ-
κτικούς µηχ αν ισµούς¨.

Ήδη, η έρευν α του Ε∆ΣΝΑ περι-
όρισε το «κάδρο» των  πιθαν ών
εγκληµατιών , αν αδεικν ύον τας τα
Βυρσοδεψεία, τις Βιοµηχ αν ίες παρ-
αγωγής χ ρωµάτων  και τις µον άδες
επιµετάλλωσης, πίσω απ΄ το ολικό
και το εξασθεν ές χ ρώµιο. Το ίδιο θα
συµβεί και µε την  έρευν α που διε-
ξάγει ο ∆ήµος Ασπροπύργου. 

Σύν τοµα, λοιπόν , όσοι αδειοδο-
τούν  και εν  συν εχ εία αφήν ουν
αν εξέλεγκτους, εκ προοιµίου ύπο-

πτες δραστηριότητες, καλύπτον τας
τους φυσικούς αυτουργούς του
εγκλήµατος, θα κληθούν  ν α λογοδο-
τήσουν , πώς και γιατί αµελούν  τα
εκ του ν όµου προβλεπόµεν α καθή-
κον τά τους. Πώς και γιατί, συν τηρ-
ούν  και επαυξάν ουν , παράγον τες
που µειών ουν  το προσδόκιµο της
ζωής τόσων  χ ιλιάδων  αν θρώπων .
Ας µην  τους παρηγορεί, λοιπόν , το
γεγον ός ότι, σε δύο-τρία εικοσιτε-
τράωρα, όπως πάν τα, το ζήτηµα θα
λησµον ηθεί. Γιατί, αυτή τη φορά, θα
λογοδοτήσουν  συν ολικά όσοι, µε
«επιπόλαιες» αδειοδοτήσεις, µε
σωρεία εγκληµατικών  πράξεων  ή
παραλείψεων , κατάν τησαν  το Θριά-
σιο πεδίο, «κραν ίου τόπο» και εκα-
τον τάδες χ ιλιάδες, πολίτες και
εργαζόµεν ους στην  περιοχ ή, αν τι-
κείµεν α επιδηµιολογικών  µελετών .
Πλησιάζει η ώρα, και των
Ελλην ικών  και των  Ευρωπαϊκών
∆ικαστηρίων , όπου -επιτέλους- θα
αποκτήσει υπόσταση η δέσµευση,
«πάν ω από όλα η υγεία των
πολιτών »! Κι ας µην  έχ ουν  την
παραµικρή αµφιβολία για την
ετυµηγορία της ∆ικαιοσύν ης. Τα
αποδεικτικά στοιχ εία, που επιµελώς
συλλέγουµε, για όλους αν εξαιρέτως
τους φταίχ τες, ήδη περιλαµβάν ουν
πληθώρα ον οµάτων , διευθύν σεων ,
ιδιοτήτων  και δραστηριοτήτων !»

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ευθείες βολές Μελετίου κατα ελεγκτικών και
αδειοδοτικών αρχών για το εξασθενές χρώµιο
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Μ
ε αφορµή Πράξεις Επιτρόπων ανά τη Χώρα, µε
τις οποίες δεν εγκρίνεται η χορήγηση του επιδό-
µατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

στους Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, για τους οποίους
βεβαιώνεται η συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων,
που τίθενται από το άρθρο 98 του ν. 4483/2017, η Οµο-
σπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλά-
δας, µε επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητά
την παρέµβασή του προς Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
Ελεγκτικό Συνέδριο, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Οικονοµι-
κές Υπηρεσίες Περιφερειών, προκειµένου να διευκρινιστούν
τα εξής:

Ότι σύµφωνα µε το άρθρο 96 του ν.4483/2017, προβλέ-
πεται η χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας και σε εργαζόµενους που εκτελούν τις συγκε-
κριµένες αναφερόµενες σε αυτό εργασίες, εν προκειµένω
στους Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας χωρίς να είναι απαραίτητη
η ρητή τυπική υπαγωγή τους στις απαριθµούµενες ειδικότ-
ητες.

Ότι δεν µπορεί να αµφισβητείται από Επιτρόπους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου η εκτέλεση των εργασιών αυτών, η
οποία βεβαιώνεται από τους αρµόδιους κατά νόµο ∆/ντές
των υπηρεσιών, µε ψευδεπίγραφα επιχειρήµατα, όπως ότι
στον Οργανισµό της Περιφέρειας στα Τµήµατα Υγειονοµικού
Ελέγχου υπάγονται και άλλες αρµοδιότητες και ως εκ τούτου
δεν πληρούται η απαίτηση για πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση των υπαλλήλων, στις περιλαµβανόµενες στο
άρθρο 96 του ν. 4483/2017 εργασίες. Γιατί το ζήτηµα δεν

είναι ποιες είναι (δυνητικά) οι αναφερό-
µενες εργασίες αλλά οι εν τοις πράγµασι
εκτελούµενες.

Ότι δεν µπορεί να αποστέλλονται στις
∆/νσεις Οικονοµικών των Περιφερειών
έγγραφα που βασίζονται σε νοµοθεσία
και εγκυκλίους παλαιότερων χρόνων
προκειµένου να µην χορηγηθεί το επίδο-
µα επικίνδυνης  και ανθυγιεινής εργασίας
στους Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας.

Ότι δεν µπορεί Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου να
µην θεωρούν αδιακρίτως χρηµατικά εντάλµατα σε Επόπτες
∆ηµόσιας Υγείας, µε το επιχείρηµα ότι εκτελούν και χρέη
αναπληρωτών προϊσταµένων Τµηµάτων ή ∆/νσεων και επο-
µένως λαµβάνουν  το προβλεπόµενο επίδοµα θέσης
ευθύνης.

Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η τραγική υποστελέχω-
ση των ∆/νσεων Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας και των
Τµηµάτων Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιει-
νής όλων των Περιφερειών, όπου υπάλληλοι µετρηµένοι στα
δάχτυλα του ενός χεριού προσπαθούν να εκτελέσουν το
σύνολο των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών τους.  Με όπλο
µόνο το φιλότιµό τους δουλεύουν, κρατάνε «ανοιχτές» τις
υπηρεσίες και εξυπηρετούν τους πολίτες.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν:
Η ∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ευρυτανίας,

όπου το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό αριθµεί 3 υπαλλήλο

υς για όλα τα Τµήµατα, για όλες τις αρµοδιότητες, για όλες
τις θέσεις (και τις θέσεις ευθύνης). Ανάµεσα στους 3 είναι και
η µία Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας, που εκτελεί εκτός από τις
εργασίες-αρµοδιότητες του Ε∆Υ και του αναπληρωτή προϊ-
σταµένου ∆/νσης.

Η ∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Λακωνίας,
όπου το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό αριθµεί 4 υπαλλήλο-
υς για όλα τα Τµήµατα, για όλες τις αρµοδιότητες, για όλες τις
θέσεις (και τις θέσεις ευθύνης).

Η ∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Φθιώτιδας,
όπου από τους 3 Ε∆Υ, που υπηρετούν οι 2 κατέχουν υποχρ-
εωτικά και θέσεις ευθύνης (ο ένας αυτής του προϊσταµένου
∆/νσης και ο άλλος του προϊσταµένου Τµήµατος).

«Περιµένουµε άµεσα την σχετική παρέµβασή σας, προ-
κειµένου να λαµβάνουν όλοι όσοι εκτελούν ανθυγιεινές
εργασίες το προβλεπόµενο επίδοµα επικίνδυνης  και
ανθυγιεινής εργασίας, που δικαιούνται», ολοκληρώνει,
µεταξύ άλλων, η Οµοσπονδία 

Αίτηµα για χορήγηση ανθυγιεινού 
επιδόµατος στους Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας

ΤΤηηνν  εείίσσοοδδοο  δδηηµµοοσσιιοογγρράάφφωωνν
σσττηηνν  ΟΟΕΕ∆∆ΑΑ  ΦΦυυλλήήςς  χχωωρρίίςς  άάδδεειιαα

κκααττααγγγγέέλλλλεειι  οο  ΕΕ∆∆ΣΣΝΝΑΑ

∆ήλωση της Αντιπροέδρου της
Εκτελεστικής Επιτροπής 

∆ήλωση της Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Ε∆ΣΝΑ, Αφροδίτης Μπιζά σχετικά µε
τον ΧΥΤΑ Φυλής:

Με έκπληξη ενηµερώθηκα από δηµοσιογράφους
τηλεοπτικών σταθµών για την αυθαίρετη, χωρίς
προηγούµενη άδεια είσοδο και χωρίς µέσα ατοµι-
κής προστασίας, δηµοσιογράφων του τηλεοπτικού
σταθµού ΣΚΑΪ στον χώρο της ΟΕ∆Α Φυλής. Πρό-
κειται για άνευ προηγουµένου, απαράδεκτη και σε
βάρος των ίδιων των εργαζοµένων του αλλά και
των εργαζοµένων του Ε∆ΣΝΑ, ενέργεια. 

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής,
αυτή εξοµαλύνεται σταδιακά, µε αποκλειστικό κρι-
τήριο την ασφάλεια και τη σωµατική ακεραιότητα
των εργαζοµένων καθώς και την αποτελεσµατική
αποκατάσταση της ρηγµάτωσης.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΜΗΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Φωτοτυπία ταυτότητας

µητέρας/ ∆ιαβατήριο
• ΑΜΚΑ µητέρας και

παιδιού
• ΑΜΚΑ πατέρα
• Πιστοποιητικό οικογε-

νειακής κατάστασης
• Εκκαθαριστικό 2017
• Κωδικοί Πρόσβασης

στην Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσίων Εσόδων (taxisnet) 

για υποβολή της αίτησης
ηλεκτρονικά

Τονίζεται ότι, τα Κ∆ΑΠ κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς λειτουργούν, τις απογε-
υµατινές ώρες. Κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, µε το
κλείσιµο των σχολείων, από
τον Ιούνιο έως και την 31η
Ιουλίου, τα Κ∆ΑΠ θα απασχο-
λούν τα παιδιά, πρωινές
ώρες, από ∆ευτέρα έως Παρ-
ασκευή. 

Το Πρόγραµµα υλοποιείται
µε εποπτεύοντα Ενδιάµεσο
∆ιαχειριστικό Φορέα την
Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) και χρηµατοδοτείται
από το ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες
και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν  να απευθύνονται
στα τηλέφωνα επικοινωνίας της
ΚΕ∆Α:2168002441-42 και του
Εργοταξίου: 2132006744-
2132006467

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛ..  22
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Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής Ελευσίνας 2018 Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής Ελευσίνας 2018 

∆ρόµοι, πλατείες και πάρκα της πόλης θα µετατραπούν σε µια 
µεγάλη σκηνή, µε περισσότερους από 100 καλλιτέχνες 

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στην Ελευ-
σίνα αναλυτικά:

Πέµπτη 21 Ιουνίου

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Συναυλία Κλασικής Μουσικής - Ώρα Έναρξ-

ης 20:21
Duo Lilith
Duo Capriccioso
Λυδία Λινάρδου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Όπισθεν
Εκκλησίας

Alternative stage - Ώρα Έναρξης 20:21
Bog Art
Μπάµπης Τζανιδάκης (+band)
Tom Yosi
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ
Pop-Rock stage - Ώρα Έναρξης 20:21
Nechoes
Psycho Sailors
Illumo
Almost Famous

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ
DJ Spot - Ώρα Έναρξης 20:21
Tasos Rentoumis
Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος

Παρασκευή 22 Ιουνίου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Όπισθεν
Εκκλησίας

Jazz stage - Ώρα Έναρξης 20:21
Loop Vertigo
De Profundis Quartet
Tranewreck

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ & ΛΑΣΚΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

World/Ethnic παραδοσιακή σκηνή- Ώρα Ένα-
ρξης 20:21

Paul Goodman Trio (Ηράκλειο)
Muzikal Ifade feat. Manos Syrios

Ο∆ΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ

DJ Spot - Ώρα Έναρξης 20:21
Νίκος Μπαρδης
Fotis Anantios
DJ Lydia

Σάββατο 23 Ιουνίου

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Rock stage - Ώρα Έναρξης 20:21
Fast Truck
Animal Lect

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Indie Pop/Blues/Funk/Rock stage - Ώρα

Έναρξης 20:21
Babuska
ΣymansiS
XXX Band
Next Time Passions

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Όπισθεν
Εκκλησίας

Electro/Sound stage - Ώρα Έναρξης 20:21
Λία ∆ήµου hybrid set
Ad:Mark

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Χορωδία - Ώρα Έναρξης 20:21
Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας Φιλική Φωλιά «Η

Φωλιά της Μελωδίας»
Κυριακή 24 Ιουνίου

Ο∆ΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ

Closing Party - Ώρα Έναρξης 20:21
Paris Michailos
Ad:Mark
DJ Lydia
Kalashnikov

Παράλληλες δράσεις:

∆ιεθνείς Συνεργασίες µε 3 Εργαστήρια και
συζητήσεις 

σε συνδιοργάνωση µε την Ελευσίνα 2021
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

1.  Εργαστήριο ΣymansiS
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΦΙΛΙΚΗ

ΦΩΛΙΑ / CHILDREN SUPPORT CENTRE OF
ELEFSIS

CCI Initiative for Youth: Collaboration in a
Challenging World

Εργαστήριο Σymansis για νέους 16 - 24
∆ιάρκεια: 4.30 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Συνάντηση της πρωτοβουλίας «ΣymansiS»

σε συνεργασία µε το University of Highlands &
Islands - Global Challenge Research Fund
Project

11.00 – 17.30: Resilience & Development
Assistance Project Workshop

Ο σκοπός της πρότασης αυτής είναι να φέρει
σε επαφή µια συνεργατική διεπιστηµονική

οµάδα από το δίκτυο των Ανθρωπιστικών Επι-
στηµών και των Τεχνών, της Κοινωνίας, της
Ταυτότητας του Τοπίου και της Γνώσης για να
υποστηρίξουν της ανάλυση και δράση σχετικά
µε τους παράγοντες ανθεκτικότητας στις ζωές
των νέων ανθρώπων και των κοινοτήτων στις
κατηγορίες του Επίσηµου ∆ικτύου Υποβοήθη-
σης Εξέλιξης [Official Development Assistance
(ODA) Framework].

12.30 -13.45. Εργαστήριο
Βοηθοί εργαστηρίου: Jenny, Peter,

Alexandra, Eleni, Niki
13.45 - 14.30 Γεύµα ∆ικτύωσης
14.30 - 17.30 Τέλος Εργαστηρίων
20.30 (περ.) Ζωντανή παρουσίαση των

δηµιουργικών αποτελεσµάτων του εργαστηρίου
ΣymansiS, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής
Γιορτής της Μουσικής Ελευσίνας 2018.

2.  Συζήτηση “Certified Competences for
Live Events Professionals”

Αίθουσα «ΣΤΕΚΙ» του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. - Κίµωνος και Παγκάλου 11

CCLEP Πρόγραµµα ERASMUS+ της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης

Συζήτηση – ∆ιάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: English
Το πρόγραµµα CCLEP συγχρηµατοδοτείται

από το πρόγραµµα Erasmus + της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σκοπός του είναι να διευκολύνει την
αναγνώριση και επικύρωση των προσόντων,
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των επαγ-
γελµάτων των παραγωγών σκηνοθετών, και
τεχνιτών ζωντανών µουσικών εκδηλώσεων.

11.30 - 13.00: Ενθάρρυνση της συνεργασίας
µεταξύ δηµόσιων, ιδιωτικών φορέων και
φορέων ΕΕΚ για την ανάπτυξη του τοµέα µου-
σικής - Μπορούµε να ενισχύσουµε τη συνερ-
γασία και τη δικτύωση µεταξύ των ευρωπαϊκών
οργανισµών και να ενθαρρύνουµε τη συνερ-
γασία µεταξύ δηµόσιων, ιδιωτικών και φορέων
ΕΕΚ και να υποστηρίξουµε την ανάπτυξη προ-
σφορών κατάρτισης;

11.30 -12.15: Στρογγυλή Τράπεζα: Σχετικά
µε τη σηµασία

της συνεργασίας µεταξύ δηµόσιων, ιδιωτικών
φορέων και φορέων ΕΕΚ για τη στήριξη Επαγ-
γελµατιών των µουσικών εκδηλώσεων να ανα-
πτύξουν δεξιότητες και ικανότητες - Οµιλητές:

· Ο κ. Peter Baros, Γενικός Γραµµατέας του
Σλοβενικού Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης
(SIGIC), Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης Μου-
σικών Κέντρων Πληροφόρησης (IAMIC),

· Καθ. Mahamouda Salouhou, Πρόεδρος του
Πανεπιστηµίου της Τζιαγοράς (SEN),

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ηγεσίας και Εκπαίδευσης Επιχειρηµατικότητας
(FR)

12.15 - 12.45: Συζήτηση για το έργο και τις
ευκαιρίες δικτύωσης µέσω του έργου διεθνούς
εκπαιδευτικής συνεργασίας CCLEP τον
Οκτώβριο του 2018 στο Arcos De Valdevez
στην Πορτογαλία.

3.  NIMPE MUSIC FACTORY WORKSHOP
Αίθουσα «ΣΤΕΚΙ» του Ν.Π.∆.∆.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. - Κίµωνος και Παγκάλου 11

Πρόγραµµα ∆ηµιουργική Ευρώπη της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης / Εργαστήριο mentoring &
Coaching

Μια συνεργασία του NIMPE (Network for the
Internationalization of Music Producers in
Europe) του Ελληνικού ∆ικτύου της ΕΓΜ και της
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2021

Ώρα Έναρξης: 12.00
∆ιάρκεια από 12.45 έως 17.45
Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
Σε ζωντανή µετάδοση
Το NIMPE MUSIC FACTORY αποτελεί µέρος

της πρωτοβουλίας NIMPE,
ένα έργο που συγχρηµατοδοτείται από το

πρόγραµµα Creative Europe της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που στοχεύει στη σύνδεση της θεω-
ρίας µε την πρακτική, και προσφέρει τόσο σεµι-
νάρια όσο και εκπαιδεύσεις, αλλά και την ευκαι-
ρία να παίξουν ζωντανά σε ένα διεθνές
γεγονός: Από τα 306 ευρωπαϊκά συγκροτήµατα
που έχουν υποβάλει αίτηση από τη ∆ανία, την
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία   και το Ηνωµένο

Βασίλειο, µόνο 15 θα επιλέχθούν για να
συµµετέχουν στο Φεστιβάλ Linecheck µε όλα τα
έξοδα πληρωµένα.

17.30- 17.45 Και οι νικητές είναιL 74 συγκρ-
οτήµατα και µουσικά πρότζεκτ από την Ελλάδα
και τους συνεργάτες του NIMPE θα ανα-
κοινώσουν τους 3 Έλληνες «πρέσβεις» του
#nimpemusicfactory.

Η είσοδος στις παράλληλες δράσεις είναι
ελεύθερη αλλά µε προεγγραφή. Οι λεπτοµέρει-
ες συµµετοχής θα ανακοινωθούν στο:
www.facebook.com/europeanmusicday.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συµµετοχή σε όλες τις µουσικές
εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Ώρα έναρξης: Καθηµερινά στις 20:21
Πώς να έρθετε:
ΚΤΕΛ Μεγάρων (Αφετηρία: στην είσοδο του

Σιδηροδροµικού Σταθµού «Θησείο»)
Από σταθµό Μετρό «Αγία Μαρίνα»: Λεωφορ-

είο 876 Ελευσίνα - Αγία Μαρίνα
Από Πειραιά: Λεωφορείο 845 Πειραιάς -

Ελευσίνα µέσω Θηβών & 871 Πειραιάς - Ελευ-
σίνα

Με τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο (στάση
Μαγούλα)

Πούλµαν:
Mπορείτε να εξυπηρετηθείτε για την επιστρο-

φή σας στο κέντρο της Αθήνας και µε πούλµαν,
που έχει προγραµµατιστεί στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Συνοικισµός, χωρίς κάποια επιπλέον
χρέωση.

Σηµείο Εκκίνησης: Πάρκινγκ στη συµβολή
Πίνδου και Γυφτέα, Ελευσίνα 

∆ευτέρα - Πέµπτη & Κυριακή και ώρα 12 π.µ:
Αναχώρηση µε πούλµαν για τον σταθµό του
µετρό Αγ. Μαρίνα                                                                                 

Παρασκευή & Σάββατο και ώρα 1 π.µ:
Αναχώρηση µε πούλµαν για τον Σταθµό ΗΣΑΠ
Θησείο .    

Μαζί µε τις µεγαλύτερες µέρες του χρόνου, πλησιάζει η στιγµή να γιορτάσουµε και την -καθιερωµένη πια για την Ελευ-
σίνα- Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής! Από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου, µπαίνει και η Ελευσίνα, η Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης για το 2021, στους ρυθµούς του µελωδικότερου θεσµού της Ευρώπης, γεµίζοντας τους δρό-

µους, τις πλατείες και τα πάρκα της πόλης µε µουσική για όλους.
23 µουσικά σχήµατα, 8 DJs και 1 χορωδία θα µας παρασύρουν σε ένα µουσικό ταξίδι. Θα µας µεταφέρουν από τη µαγεία της

κλασικής µουσικής µέχρι τους πειραµατισµούς της jazz, τους πιο σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους αλλά και πρωτοποριακά
ηχητικά πρότζεκτ. Θα συνδυάσουν παραδοσιακά ακούσµατα από τη χώρα µας και όχι µόνο, µε µουσικές γνωστές και αγαπ-
ηµένες της διεθνούς rock, funk και blues σκηνής.

Ό,τι κι αν είναι για τον καθένα µας η Μουσική, ας απολαύσουµε όλοι µαζί τους περισσότερους από 100 καλλιτέχνες που θα
µετατρέψουν την πόλη της Ελευσίνας σε µια µεγάλη σκηνή, µε πρωταγωνιστή, ποιον άλλο; Τη Μουσική που µας ενώνει!
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Ηχ ορωδία του Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας -
Φιλική Φωλιά Αγάπης Ελευσίν ας - Φιλική

Φωλιά, «Η Φωλιά της Μελωδίας», θα παρουσιάσει
µερικά από τα αγαπηµέν α της τραγούδια, ειδικά για
την  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.

«Η Φωλιά της Μελωδίας» είν αι µια ωραία µουσική
παρέα, αν οιχ τή σε όλους, µικρούς µεγάλους, αγόρ-
ια κορίτσια, χ ωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς,
γιατί η µουσική δεν  έχ ει σύν ορα, οι ν ότες είν αι
ελεύθερες ν α φτιάξουν  όποιο µουσικό κοµµάτι
θέλουν . Και όλοι στην  παρέα ν ιώθουν  ελεύθεροι
όταν  τραγουδούν  δυν ατά.

Το Σάββατο 23/6 η πλατεία στη συµβολή Νικολαΐδου & Χαριλάου θα γεµίσει ν εα-
ν ικές φων ές!  Ώρα έν αρξης: 20:21. Απολαύστε τη µουσική!

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
««ΗΗ  ΦΦωωλλιιάά  ττηηςς  ΜΜεελλωωδδίίααςς»»
Το Σάββατο 23/6 η πλατεία στη συµβολή Νικολαΐδου 
& Χαριλάου θα γεµίσει νεανικές φωνές

48
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΦΟΥΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΑΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΑΥΤΣΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙ∆Η
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΠΑΧΤΑΑΡΑΛ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΟΥΚ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΤΖΩΡΤΖΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ ΣΒΙΤΛΑΝΑ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΕΡΕΓΚΟΒΑΓΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αγαπητοί συµπολίτες
φίλοι του µπάσκετ,  αθλητές

Με σεβασµό στο αθλητικό ιδεώδες, διοργαν ών ον ται
από το Ν.Π.∆.∆ Π.ΑΚ.Π.Π.Α, στους πέν τε αθλητι-
κούς χ ώρους του ∆ήµου µας, σπουδαίες αθλητικές
εκδηλώσεις και προωθούν ται προγράµµατα µαζικού
αθλητισµού. 

Στο πλαίσιο αυτό, συν διοργαν ών εται εφέτος από το
Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ∆ήµου Ελευσίν ας,   τους αθλ-
ητικούς φορείς: E.O.K, ΕΣΑΚΕ, Π.Σ.Α.Κ, EΣKANA, µε
την  υποστήριξη της Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης και  υπό  την  αιγίδα της Γεν ι-
κής Γραµµατείας Αθλητισµού, η καθιερωµέν η αθλητική
γιορτή, το 3on3 STREETBALL, το Σαββατοκύριακο 23
και 24 Ιουν ίου 2018, στη ∆ηµοτική Εν ότητα της
Μαγούλας, στην  οδό Ηρώων  Πολυτεχ ν είου. 

Η Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης στέκεται συµπαραστάτης και αρωγός σε όλα
τα γεγον ότα  της πόλης που στοχ εύουν  στη  σύσφ-
ιξη των  αν θρωπίν ων  σχ έσεων , την  εν ίσχ υση της
κοιν ων ικής συν οχ ής και δηµιουργούν  συν θήκες άµιλ-
λας και ευφορίας στην  κοιν ων ία, όπως το 3on3.

Σας προσκαλούµε όλους, µικρούς και µεγάλους, ν α
συµµετέχ ετε σ’ αυτή τη γιορτή, ώστε χ ωρισµέν οι σε
οµάδες ν α παίξουµε µπάσκετ, ν α χ αρούµε και ν α
εκτον ωθούµε δηµιουργικά, χ ωρίς το άγχ ος της ν ίκης ή
τον  φόβο της αποτυχ ίας. 

Το «παρών » θα δώσουν  διεθν είς καλαθοσφαιριστές,
αλλά και πολλά  αστέρια του ελλην ικού µπάσκετ, που
θα µας µυήσουν  στα µυστικά του αθλήµατος. Έτσι, θα
είµαστε συµπαίκτες µε καταξιωµέν ους αθλητές. 

Η όλη διοργάν ωση θα έχ ει επίσης και κοιν ων ικό
χ αρακτήρα, αφού στα σηµεία διεξαγωγής των  αγών ων
συγκεν τρών ουµε τρόφιµα  για τα κοιν ων ικά συσσίτια
και το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου µας.

Προκειµέν ου ν α συµµετέχ ετε στους αγών ες, παρα-
καλούµε επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα:
www.3on3streetball.gr,  για την  πληρέστερη εν ηµέρω-
σή σας, αλλά και την  ηλεκτρον ική εγγραφή σας, έως
την  22 Ιουν ίου 2018.

Επιπλέον , τα σηµεία, όπου µπορείτε ν α πληροφο-
ρηθείτε για τη συµµετοχ ή σας και κυρίως ν α υποβάλε-
τε τις  σχ ετικές δηλώσεις, είν αι τα εξής:

1.∆ηµαρχ είο Ελευσίν ας- Τµήµα Υποστήριξης Πολι-
τικών  Οργάν ων

Χατζηδάκη και ∆ήµητρος - Yπεύθυν η επικοιν ων ίας:
κα Ελέν η Αν απλιώτη

τηλ:210-5537306
2.Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -

Γραµµατεία Προέδρου

Παγκάλου και Κίµων ος 11- Yπεύθυν η επικοι-
ν ων ίας:κα Μαριλέν α Σούτα

Τηλ:210-5565629, e-mail:gram.pro@pakppa.gr
3. ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ- 2ο

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΤΑΚΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ηρώων  Πολυτεχ ν είου και Γοργοποτάµου
Yπεύθυν ος επικοιν ων ίας: κ. Κον τός, τηλ. 210-

5545193
4. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας (∆ηµαρχ είο)
Ηρώων  Πολυτεχ ν είου 2- Μαγούλα
Yπεύθυν ες επικοιν ων ίας: κ.κ.Λιούλη Στέλλα,  Μίν α

Μαλιάτση
τηλ:2132140410

Το πρόγραµµα των  αγών ων  θα διεξαχ θεί ως εξής:
Σάββατο  23/6/2018      9:00 - 14:00 
17:00 - 20:00
Κυριακή  24/6/2018   10:00 - 14:00

17:00- 20:30 

Μείν ετε συν τον ισµέν οι στο αθλητικό γεγον ός του
∆ήµου µας!!

Σχ εδιάγραµµα της περιοχ ής, όπου θα λάβουν  µέρος οι
αγών ες, απεικον ίζεται ως εξής:

33oonn  33  SSTTRREEEETTBBAALLLL
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 & ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑ
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ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑ..ΟΟ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ

Σύµφωνα µε το καταστατικό του Συλλόγου και κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ,
σας προσκαλούµε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο που θα
λάβει χώρα την 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Eλευσίνας µε

θέµατα ηµερήσιας διάταξης :Οικονοµικός απολογισµός περιόδου 10/17 – 06/18 ,  ∆ιοικητικός απολογισµός περιόδου
10/17 – 06/18, Λοιπά θέµατα

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ηµέρα
και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο.

ΜΕ ΤΙΜΗ 
Ο Πρόεδρος                                            Ο Γ.Γραµµατέας

Αθανασίου  Κωσταντίνος                             Ρεντούµης Χρήστος                                                  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                  
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια, 19/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:  20552

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού για
την   αν άδειξη  αν αδόχου  για την

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2018»
για τις αν άγκες του ∆ήµου Φυλής
Α.Μ.:  126/2018 της Τεχν ικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής,
προϋπολογισµού 69.294,91
ευρώ (συµπερ. Φ.Π.Α. 13%  &
24% )

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνι-
σµό µε σφραγισµένες προσφορές
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για
την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης
παροχής υπηρεσιών για:
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ
2018», προϋπολογισµού
69.294,91  ευρώ (συµπερ. Φ.Π.Α.
13% & 24%). 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται στον αντικείµενο
της παρούσας  και είναι  εγκατε-
στηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα

Παραρτήµατα 1,2, 4 και 5  και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, όπως αναφέρ-
εται στο άρθρο 25 του  Ν.
4412/2016 
δ)σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση της
παραγράφου γ  ̀  του άρθρου 25
του Ν. 4412/2016 και έχουν συνά-
ψει διµερείς ή πολυµερείς συµφ-
ωνίες µε την Ένωση σε θέµατα δια-
δικασιών ανάθεσης  δηµοσίων
συµβάσεων

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη (Πλατεία Ηρώων, Τ .Κ
13341), την Τετάρτη 04/07/2018,
και ώρα 10:00 έως 11:00 π.µ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλ-
λουν τις προσφορές τους αυτοπρ-
οσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιο-
δοτηµένου εκπροσώπου στην επι-
τροπή διενέργειας του διαγωνι-
σµού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνα-

ται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε
άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T.K. 13341. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά
την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρ-
υξη.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίο-
υς πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ .Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆∆ρράάσσηη  γγιιαα  ττοουυςς  αασσττέέγγοουυςς  ααππόό  ττοο
ΚΚοοιιννωωννιικκόό  έέρργγοο  ''''ΠΠρροοσσφφέέρρωω''''

Στις 23/6/2018, ηµέρα Σάββατο εθελον τές του Κοιν ω-
ν ικού έργου ''Προσφέρω'', θα βγούν  απο τις 10:00 το
βράδυ εως το πρωί, ν α µοιράσουν  φαγητό, παγωµέν α
ν εράκια και ότι άλλο προσφερθεί, στους άστεγους
συν αν θρώπους µας.
Απο την  Τρίτη 12/6/2018 µέχ ρι το Σάββατο 23/6/2018
στις 5:00 µµ απόγευµα, θα συγκεν τρών ουµε τα εξής
είδη:
ΤΡΟΦΙΜΑ ( ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ )
Π.Χ....ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ - ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ -
ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ - ΜΠΑΡΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ....Κ.Τ.Λ.

Όποιος φίλος - φίλη επιθυµεί ν α προσφέρει είδη που
µπορεί ν α καταν αλώσει έν ας άστεγος σε τυποποιηµέ-
ν α προϊόν τα, µπορεί ν α επικοιν ων ήσει στα τηλ.
6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου
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Ο
περισσότερος κόσµος έχ ει άγν οια
για το θέµα αυτό διότι οι συχ ν ότε-
ρες µορφές του (το βασικοκυτταρ-

ικό και το ακαν θοκυτταρικό καρκίν ωµα)
συχ ν ά δεν  είν αι επιθετικές.

Οι µη επιθετικές µορφές, δεν  σηµαίν ει
ότι είν αι και αθώες, αφού το µεν  βασικοκ-
υτταρικό καρκίν ωµα µπορεί ν α προκαλέ-
σει παραµορφώσεις αν  αφεθεί χ ωρίς θερα-
πεία, εν ώ το ακαν θοκυτταρικό καρκίν ωµα
προκαλεί µεταστάσεις στο περίπου 5%
των  περιπτώσεων , ιδίως όταν  εµφαν ίζεται
σε ειδικές θέσεις όπως η µύτη, τα αυτιά και
τα χ είλη.

∆ιαβάστε µερικές βασικές πληροφορίες
για τον  καρκίν ο του δέρµατος.

Γεν ικά

* Η υπεριώδης ακτιν οβολία (UV) είν αι
γν ωστό καρκιν ογόν ο για τον  άν θρωπο.

* Τα τελευταία τριάν τα χ ρόν ια περισσότεροι άν θρω-
ποι εκδήλωσαν  καρκίν ο του δέρµατος απ’ ό,τι όλες τις
άλλες µορφές καρκίν ου µαζί.

* Έν ας στους 5 εν ήλικες εκδηλών ει καρκίν ο του δέρ-
µατος κάποια στιγµή στη ζωή του.

* Οι τρεις πιο συν ηθισµέν οι τύποι καρκίν ου του δέρ-
µατος είν αι κατά σειρά το βασικοκυτταρικό καρκίν ωµα,
το ακαν θοκυτταρικό καρκίν ωµα και το µελάν ωµα.
Υπάρχ ουν  όµως και άλλοι, πιο σπάν ιοι τύποι, όπως
το καρκίν ωµα των  κυττάρων  Μέρκελ, τα δερµατικά
λεµφώµατα, το σάρκωµα Καπόζι κ.λπ.

* Το βασικοκυτταρικό καρκίν ωµα είν αι µακράν  η πιο
συχ ν ή µορφή καρκίν ου του δέρµατος, µε τα κρούσµα-
τά του είν αι τετραπλάσια από αυτά του ακαν θοκυττα-
ρικού καρκιν ώµατος.

* Περίπου το 90% των  κρουσµάτων  καρκίν ου του
δέρµατος σχ ετίζον ται µε την  έκθεση στην  υπεριώδη
ακτιν οβολία του ηλίου.

Το µελάν ωµα

* Το φαιν όµεν ο των  µελαν ωµάτων  αν τιπροσω-
πεύουν  λιγότερο από το 5% όλων  των  κρουσµάτων
καρκίν ου του δέρµατος, αλλά ευθύν ον ται για το του-
λάχ ιστον  75% των  θαν άτων  από καρκίν ο του δέρµα-
τος.

* Στην  πλειον ότητα των  περι-
πτώσεων  (σύµφων α µε µία βρεταν ι-
κή µελέτη, στο 86%) τα µελαν ώµατα
του δέρµατος οφείλον ται στην  υπερ-
βολική έκθεση στην  υπεριώδη ακτι-
ν οβολία του ηλίου.

* Ο κίν δυν ος εκδήλωσης
µελαν ώµατος διπλασιάζεται εάν
κάποιος υποστεί περισσότερα από
πέν τε ηλιακά εγκαύµατα στη ζωή
του.

* Το 15% έως 20% των  ασθεν ών
µε µελάν ωµα έχ ουν  µεταστάσεις
κατά την  εποχ ή της διάγν ωσης.

* Αν  και τα µελαν ώµατα είν αι σπά-
ν ια (αν τιπροσωπεύουν  λιγότερο

από το 2% όλων  των  κρουσµάτων  καρκίν ου σε όλες
τις ηλικίες), αποτελούν  τον  τρίτο πιο συχ ν ό καρκίν ο
στα κορίτσια εφηβικής ηλικίας και τις ν εαρές γυν αίκες
και τον  δεύτερο συχ ν ότερο στους εφήβους και τους
ν εαρούς άν δρες (ηλικίες 15-39 ετών ).

* Τα µελαν ώµατα είν αι πολύ σπάν ια στην  παιδική
ηλικία, όπου αν τιπροσωπεύουν  το σχ εδόν  3% των
κρουσµάτων  καρκίν ου.

* Η χ ρήση καθηµεριν ά, χ ειµών α-καλοκαίρι, αν τηλια-
κού µε δείκτη προστασίας (SPF) τουλάχ ιστον  15,
µπορεί ν α µειώσει κατά 50% τον  κίν δυν ο αν απτύξεως
µελαν ώµατος και κατά 40% τον  κίν δυν ο ακαν θοκ-
υτταρικού καρκιν ώµατος.

ΟΟΟΟ    ΗΗΗΗΛΛΛΛΙΙΙΙΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΤΤΤΤΙΙΙΙΜΜΜΜΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ∆∆∆∆ΑΑΑΑ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΟΟΟΟΙΙΙΙ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΗΗΗΗΝΝΝΝΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΑΑΑΑΓΓΓΓΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟΥΥΥΥΝΝΝΝ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΗΗΗΗΛΛΛΛΙΙΙΙΟΟΟΟ    
Πόσο επικίνδυνος είναι ο καλοκαιρινός ήλιος για το δέρµα µας - Τι λένε τα ποσοστά
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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 κρεβατοκάµαρ-
ες, 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 θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, 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. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες 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, AIRCONDI-
TION, 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µε-
ταφέρεται στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος,
µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε
οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη,
ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-

σιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρ-
ασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 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, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, 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, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
γεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

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

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-

όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,  γγιιαα
µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε  ααπποοθθήή--
κκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι  ππρροουυππηηρρ--
εεσσίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ..  ΤΤηηλλ
66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474
ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 - Αναστάσιος

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

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

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη δια-
σταύρωση Ασπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

6974410178
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

του

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

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

του

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. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

του
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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