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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις η  θερµοκρασία 

έως 29  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Έρασµος, Λεόντιος, Λεοντία,

Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα, Αλένα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ, Παγκάλου 81, 2105547602

ΜΑΝ∆ΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

(08:00-23:00)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Αχαρνών 36, 2102472215
(08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Σαρρή Νίτσα - Παγώνα Γ. 
Πλαταιών 49 & Ηπείρου,

2105987343
Στο πλαίσιο του Ειδικού Επιχειρησιακού

Σχεδίου Αστυνόµευσης της ∆υτικής Αττι-
κής, πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή

βάση ειδικές αστυνοµικές δράσεις, για την πρόλ-
ηψη και καταστολή της παραβατικότητας και την
ενίσχυση του αισθήµατος ασφαλείας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων, και
κατά το µήνα Μάιο 2019, σηµειώθηκαν τα κάτωθι
αποτελέσµατα :

Ελέγχθηκαν: 21.993 άτοµα, 10.284 οχήµατα και
705 καταστήµατα

Προσήχθησαν : 8.499 άτοµα
Συνελήφθησαν : 481 άτοµα εκ των οποίων:
-67- για παράβαση του Νόµου περί ναρκωτικών

ουσιών

-25- για κλοπές-διαρρήξεις
-12- για ληστεία
-62- για καταδικαστικές αποφάσεις
-10- για παράβαση του Νόµου περί όπλων
-17- για παράβαση του Νόµου περί αλλοδαπών
-5- για παρεµπόριο
-283- για διάφορα άλλα αδικήµατα
Κατασχέθηκαν:

-90,7- γραµµάρια ηρωίνης
-9,6- γραµµ. κοκαΐνης
-646,9- γραµµάρια κάνναβης
-58- ναρκωτικά δισκία
-2-όπλα
-5- µαχαίρια
-2.135- πακέτα λαθραίων τσιγάρων
Οι ειδικές αστυνοµικές δράσεις, θα συνεχισθ-

ούν µε την ίδια συχνότητα.

Περίπου 500 συλλήψεις τον Μάιο 
στο πλαίσιο του Ειδικού Επιχειρησιακού

Σχεδίου Αστυνόµευσης της ∆υτικής Αττικής

Ένα τρίχρονο αγοράκι µεταφέρθηκε εσπευσµένα  την Κυριακή στο νοσοκοµείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» µε
σοβαρά εγκαύµατα σε όλο του το σώµα από βραστό νερό.Η 24χρονη µητέρα του παιδιού το είχε αφήσει σε µία
60χρονη φίλη της στον Ασπρόπυργο για να το προσέχει.

Όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες , η  γυναίκα άναψε την κουζίνα για να µαγειρέψει και κάποια στιγµή που
βγήκε από το σπίτι, το αγοράκι πήγε στην κουζίνα και τράβηξε την κατσαρόλα µε αποτέλεσµα να πέσει επάνω του το
καυτό νερό.

Οι αστυνοµικοί συνέλαβαν την 24χρονη µητέρα και την 60χρονη φίλη της και τις οδήγησαν στον Εισαγγελέα µε την
κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναµένεται να υπάρξει νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν .

Ασπρόπυργος: Τρίχρονο αγοράκι υπέστη
σοβαρά εγκαύµατα από βραστό νερό 
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Την αναβάθµιση 22 παιδικών χαρών στον ∆ήµο
Χαϊδαρίου µε γνώµονα την ασφάλεια και την
κάλυψη των αναγκών παιχνιδιού και άθλησης

των παιδιών, χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. Πρό-
κειται για έργο προϋπολογισµού 859.600 ευρώ µε ΦΠΑ.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής και ο ∆ήµος Χαϊδα-
ρίου υπέγραψαν Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο
την προµήθεια νέου εξοπλισµού σε 22 παιδικές χαρές του
∆ήµου. 

Το έργο περιλαµβάνει την τοποθέτηση νέων οργάνων,
δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισµού (περίφραξη,
θύρες, κιόσκια, παγκάκια κ.ά.).

Θέσεις παρέµβασης
Οι παρεµβάσεις θα πραγµατοποιηθούν στις παρακάτω

παιδικές χαρές: 

•Αιγίνης (Αιγίνης και Θερµοπυλών)
•Κολυµβητήριο (Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου -

πεζόδροµος Κορυτσάς)
•Πλατεία Ελευθερίας (Γ. Παπανδρέου - ∆άσος) 
•Θεατράκι Γρηγορούσας (οδός Πυθαγόρα και Έλλης)
•Πάρκο Ιστορικής Μνήµης (Τέρµα Φλούτζη και Ρίµινι)
•∆ηµητρίου Σκαµπά (Ν. Σουκατζίδη και Σατωβριάνδου)
•Οδυσσέως (οδός Οδυσσέως και Κέκροπος)
•Σωκράτους - Άνω ∆άσος (οδός Σωκράτους και

Ούλωφ Πάλµε)
•Μολυβίων (Παύλου Μελά και Καστοριάς)
•Ναυαρίνου (Παπάγου και Καλαµών)
•Ανοίξεως (Ανοίξεως και Κέκροπος)
•Στρ. Καραϊσκάκη (Στρ. Καραϊσκάκη και Ελευθερίας)
•Κολοκοτρώνη (Ευβοίας και Κεφαλληνίας) 
•Πρωτοµαγιάς (Ύδρας και Αθανασίου ∆ιάκου)

•Παναγίτσα (Ιερά Οδός και Κοιµήσεως Θεοτόκου)
•Υψηλάντη (Ζεφύρου και Τοµπάζη)
•Αφαίας (Αγ. Αντωνίου - Αφαία)
•Ολυµπίων Θεών -Αφαία (Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

και Στρ. Θεολόγου -Αφαία)
•∆αβάκη (µεταξύ των οδών Συντ/ρχου ∆αβάκη και

Καρδίτσης)
•Κουνελίων
•Υπάτης (Υπάτης και Πραξιτέλους)
•Ιεράς Οδού και Πλαταιών (Ιεράς Οδού και Πλαταιών)

Τη διενέργεια του διαγωνισµού, την υπογραφή σύµβα-
σης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη των εργασιών εγκατά-
στασης των οργάνων και του αστικού εξοπλισµού καθώς
και την παραλαβή τους, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό
πλαίσιο, αναλαµβάνει ο ∆ήµος Χαϊδαρίου.

Αναβαθµίζονται 22 παιδικές χαρές στο Χαϊδάρι 
Με χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Σε ποια σηµεία θα γίνουν οι παρεµβάσεις 

Συν εδριάζει αύριο  Τετάρτη
19 Ιουν ίου 2019 και ώρα

20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Μάν δρας - Ειδυλλίας  για
συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέµατα:

1. Αποδοχ ή καταν οµής
επιχ ορήγησης (Β΄ ∆όση 2019)
για κάλυψη των  λειτουρ-
γικών δαπαν ών  των  σχ ολικών
µον άδων  της Σχ ολικής Επιτρ-
οπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας

2. Αποδοχ ή καταν οµής
επιχ ορήγησης (Β΄ ∆όση 2019) για κάλυψη των  λειτουρ-
γικών  δαπαν ών  των  σχ ολικών  µον άδων  της Σχ ολικής
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάν -
δρας-Ειδυλλίας.

3. Έγκριση απολογισµού 2018 της Σχ ολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας

4. Έγκριση απολογισµού 2018 της Σχ ολικής Επιτρο-
πής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάν δρας-
Ειδυλλίας

5. Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων  Α΄ τριµήν ου για
τον  έλεγχ ο του προϋπολογισµού ∆ήµου Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας οικον οµικού έτους 2019.

6. Αποδοχ ή Επιχ ορήγησης του ∆ήµου Μάν δρας –
Ειδυλλίας

7. Έγκριση 3ης αν αµόρφωσης προϋπολογισµού
∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας οικον οµικού έτους 2019

8. Παροχ ή συν αίν εσης του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας για την  κυκλοφοριακή σύν δεση εισόδου-εξόδου
οχ ηµάτων  µε παρακείµεν ο δηµοτικό δρόµο, στη θέση
24ο χ λµ Π.Ε.Ο.Α.Θ. Μάν δρας, λόγω αλλαγής ν οµοθ-
εσίας της άδειας λειτουργίας της βιοµηχ αν ικής εγκατά-
στασης από την  εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

9. Παροχ ή συν αίν εσης του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας για την  κυκλοφοριακή σύν δεση εισόδου-εξόδου
οχ ηµάτων  µε παρακείµεν ο δηµοτικό δρόµο, στη θέση
Πάτηµα

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

Παρατάσεις έργων & επιχορηγήσεις σχολείων 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Μεταφορά 6χρονου 
παιδιού από την Ελευσίνα
στη Ρώµη µε C-27J

Αεροσκάφος C-27j της Πολεµικής Αεροπο-
ρίας, π αρέλαβε απ ό την 112 π τέρυγα
Μάχης, στην αεροπορική βάση της Ελευ-
σίνας, παιδί εξι ετών και το µετέφερε στο
διεθνές αεροδρόµιο Fumiccino της Ρώµης,
προκειµένου να υποβληθεί σε εξειδικε-
υµένη χειρουργική επέµβαση στη γειτονική
χώρα.

Η αεροµεταφορά του έγινε µετά από αίτηµα
του ΕΚΑΒ.
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Συνελήφθησαν 4 άτοµα 
για κατοχή και διακίνηση 

ναρκωτικών ουσιών

Κατασχέθηκαν -42- κιλά και -810- γραµµάρια
ακατέργαστης κάνναβης, -510- γραµµ. κρυ-
σταλλικής µεθαµφεταµίνης ( MDMA ) και -

24,5- γραµµάρια κοκαΐνης

Συνελήφθησαν προχθές το βράδυ, στο Αιγάλεω, 

από αστυνοµικούς της Άµεσης ∆ράσης (Οµάδα
∆Ι.ΑΣ.), 4 άτοµα (τρεις ηµεδαποί και ένας αλλο-
δαπός) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Από την έρευνα, της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης
Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
διαπιστώθηκε ότι οι δράστες διακινούσαν σε
τρίτους ποσότητες διαφόρων ειδών ναρκωτικών
ουσιών όπως κάνναβη, κοκαΐνη, MDMA κλπ.
Στην κατοχή τους, καθώς και στις οικίες τους 

βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -42-
κιλών και -810- γραµµαρίων
ποσότητα κρυσταλλικής µεθαµφεταµίνης ( MDMA
) βάρους -510- γραµµαρίων
ποσότητα κοκαΐνης βάρους -24,5- γραµµαρίων
ηλεκτρονική ζυγαριά -4- κινητά τηλέφωνα
το χρηµατικό ποσό των -3.760- ευρώ
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

στην  εκτός σχ εδίου περιοχ ή της Μάν δρας, λόγω
αλλαγής χ ρήσης της άδειας λειτουργίας της βιοµηχ α-
ν ικής εγκατάστασης από την  εταιρεία ΑΦΟΙ
Γ.ΚΟΥΡΗ Α.Ε.Β.Ε

10. Έγκριση πρόσληψης µαθητών  των  ΕΠΑΣ
Μαθητεία ΟΑΕ∆) για πρακτική άσκηση.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου αν ακεφαλαιω-
τικού πίν ακα εργασιών  για το έργο «Επισκευές και
συν τηρήσεις σχ ολικών  κτιρίων  (∆Ε Μάν δρας- ∆Ε
Βιλίων  και ∆Ε Ερυθρών )»

12. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης για
το έργο «Επισκευές και συν τηρήσεις σχ ολικών
κτιρίων  (∆Ε Μάν δρας- ∆Ε Βιλίων  και ∆Ε Ερυθρών ».

13. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίω-
σης του έργου «Συν τήρηση Παραλιακής Οδού Αλε-
ποχ ωρίου (Ακτή Ποσειδών ος ) στο εν τός σχ εδίου
τµήµα από Ο.Τ 12 µέχ ρι Ο.Τ 33» 

14. Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για
το έργο: «Συν τήρηση Παραλιακής οδού Αλεποχ ωρίου
(Ακτή Ποσειδών ος) στο εν τός σχ εδίου τµήµα από
ΟΤ 12 µέχ ρι ΟΤ 33»

15. Έγκριση Παράτασης προθεσµίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο
ΟΤ 11 στη θέση «Βαλαρία» της ∆Κ Μάν δρας»

16. Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσµίας περαίω-
σης του έργου «Ολοκλήρωση εξωτερικού και εσωτερ-
ικού δικτύου ύδρευσης Παν οράµατος ∆ήµου Μάν δρ-
ας – Ειδυλλίας.

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αν ακατασκευή
οδών  και ασφαλτοστρώσεις στην  ΤΚ Βιλίων »

18. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Αν ακεφαλαιω-
τικού Πίν ακα Εργασιών  (Τελικού – Τακτοποιητικού)
για το έργο «Αποκατάσταση Ζηµιών  θεοµην ίας 15ης
Νοεµβρίου 2017 δηµοτικών  κεν τρικών  οδών  της
Μάν δρας του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας »

19. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου αν ακεφαλαιω-
τικού πίν ακα εργασιών  (1ος ΑΠΕ) και 1ης Παράτα-
σης Εργασιών  για το έργο «Αν ακατασκευές οδών  και
ασφαλτοστρώσεις στην  ΤΚ Οιν όης »

20. Αποδοχ ή προγράµµατος και παραχ ώρηση
χ ώρου για το πρόγραµµα δηµιουργικής απασχ όλησης
«∆ιακοπές στο σχ ολείο» .

21. ∆ηµιουργία τµήµατος έν ταξης στο 5ο ∆ηµοτικό
Σχ ολείο Μάν δρας.

22. Έγκριση Εκθέσεων  Πεπραγµέν ων  ΕΠΖ έτους
2015

23. Έγκριση Εκθέσεων  Πεπραγµέν ων  ΕΠΖ έτους
2016

24. Έγκριση Εκθέσεων  Πεπραγµέν ων  ΕΠΖ έτους
2017

25. Έγκριση Εκθέσεων  Πεπραγµέν ων  ΕΠΖ έτους
2018

26. Αποδοχ ή παραιτήσεων  µελών  ΕΠΖ.
27. Εκλογή µελών  ΕΠΖ για αν απλήρωση των  παρ-

αιτηθέν των
28. Αποδοχ ή παραιτήσεων  και αν τικατάσταση

µελών  επιτροπής σφραγίσεων  καταστηµάτων  του
∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας

29. Αν τικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Σχ ολική Επιτροπή

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας

30. Έγκριση παραχ ώρησης δηµοτικών  χ ώρων . 

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης
άδειας και πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας και

προϋποθέσεις έλξης οχηµάτων

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση µε Αριθµ. πρωτ. Γ9/46447/2397 (Β’ 2303)
και θέµα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χ ορήγησης άδειας και πιν ακίδων
αριθµού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχ ηµάτων  κατηγορίας Ο».

Με την  Απόφαση αυτή ρυθµίζον ται οριστικά θέµατα που αφορούν  την  έλξη
όλων  των  ρυµουλκούµεν ων  και ηµιρυµουλκούµεν ων  οχ ηµάτων  της κατηγορίας
Ο. Υπεν θυµίζεται ότι, σύµφων α µε την  οδηγία 2007/46ΕΚ και την  Β’2112/2009
Υ.Α., που την  προσάρµοσε στην  ελλην ική ν οµοθεσία, οι κατηγορίες στις
οποίες αν αφέρεται η Απόφαση είν αι όλες οι κατηγορίες Ο (Ο1: έως 0,75 τόν ο-
υς, Ο2: από 0,75 έως 3,5 τόν ους, Ο3 από 3,5 έως 10 τόν ους, Ο4: µεγαλύτερο
από 10 τόν ους) και τα οχ ήµατα ειδικής χ ρήσης (οχ ήµατα που προορίζον ται για
λειτουργία που απαιτεί ειδική διαρρύθµιση του αµαξώµατος ή/και ειδικό εξοπλι-
σµό, π.χ . ασθεν οφόρα, αυτοκιν ούµεν α τροχ όσπιτα κ.λπ.).

Πιο συγκεκριµέν α, η Υπουργική Απόφαση ρυθµίζει τα εξής:

α)    τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χ ορήγηση άδειας κυκλοφορίας
και πιν ακίδων  σε όλα τα ρυµουλκούµεν α και ηµιρυµουλκούµεν α της κατηγορίας
αυτής (από µπαγκαζιέρες, τροχ όσπιτα, µέχ ρι και µεγάλα ρυµουλκούµεν α µετα-
φοράς εµπορευµάτων ). Προβλέπεται η χ ορήγηση πιν ακίδων  και άδειας κυκλο-
φορίας για όλα τα ρυµουλκούµεν α και ηµιρυµουλκούµεν α.

β)    τις προϋποθέσεις έλξης των  ρυµουλκούµεν ων  αν άλογα µε την  κατηγο-
ρία τους και το έλκον  όχ ηµα. Βασικό σηµείο είν αι ότι πρέπει το έλκον  όχ ηµα
ν α µπορεί τεχ ν ικά ν α έλξει το ρυµουλκούµεν ο ή το ηµιρυµουλκούµεν ο.

γ)    τις µεταβατικές διατάξεις για τα ήδη κυκλοφορούν τα ρυµουλκούµεν α ή
ηµιρυµουλκούµεν α. Προβλέπεται ότι όσα κυκλοφορούν  µε σηµειώµατα έλξης
(µπαγκαζιέρες, τρέιλερ, τροχ όσπιτα, οχ ήµατα για µεταφορά σκαφών  – αγων ι-
στικών  αυτοκιν ήτων  – µοτοσικλετών  – αλόγων  - αθλητικού εξοπλισµού) θα
πρέπει ν α εφοδιαστούν  µε άδεια κυκλοφορίας και πιν ακίδες εν τός 9 µην ών .

Πλέον , δίν εται η δυν ατότητα ν α κατέχ ει κάποιος στο όν οµά του έν α ρυµου-
λκούµεν ο χ ωρίς ν α κατέχ ει έλκον  όχ ηµα (π.χ . έν α τροχ όσπιτο, έν α όχ ηµα
µεταφοράς σκαφών  ή αλόγων ) και ν α µπορεί ν α το συν δέσει σε έν α έλκον
όχ ηµα που τεχ ν ικά δικαιούται ν α το κάν ει. Με αυτή τη ρύθµιση επιλύον ται και
τα αιτήµατα των  ιδιοκτητών  και των  εµπόρων  τροχ όσπιτων , αλλά και των  οµο-
σπον διών  µηχ αν οκίν ητου αθλητισµού.

Τέλος, η χ ορήγηση άδειας και πιν ακίδων  κυκλοφορίας σε όλα τα ρυµου-
λκούµεν α και ηµιρυµουλκούµεν α της κατηγορίας Ο, θα οδηγήσει σε καταγραφή
τους στο µητρώο του Υπουργείου Υποδοµών  και Μεταφορών , µε αποτέλεσµα
ν α περιλαµβάν ει το σύν ολο των  οχ ηµάτων  που κυκλοφορούν .

Συνεχίζεται από τη σελ. 3



Όπως έχει ήδη ανακοινώσει
η π ρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής Φώφη Γεννηµατά
εκπρόσωπος Τύπου παρα-
µένει ο Παύλος Χρηστίδης,
καταλαµβάνοντας π αράλ-
ληλα την τρίτη θέση στο ψηφ-
οδέλτιο Επ ικρατείας.
Με τον Στάθη Παναγούλη να

συµπεριλαµβάνεται στο ψηφ-
οδέλτιο της Β' Πειραιά το
Κίνηµα Αλλαγής ανακοίνωσε
τα τελικά ψηφοδέλτιά του σε
δύο εκλογικές περιφέρειες.

Συγκεκριµένα, υπ οψήφιοι
στη Β’ Πειραιά στις εκλογές
2019 είναι οι:
∆ιαµαντίδης ∆ηµήτρης

Ζαρναβέλης Παύλος

Θεοτοκάτου Νάνσυ

Καλογερόπουλος Νίκος

Κοσµίδου Κωνσταντίνα

Μαλέλης Σταµάτης

Ορφανός Νίκος

Παναγούλης Στάθης

Παπαδάκης Γιάννης

Πολύζου Καραβασίλη Μαρία

Στεφανίδου Σταυρούλα

Ανακοινώθηκε επ ίσης το
ψηφοδέλτιο στη ∆υτική Αττική
στο οποίο συµµετέχουν οι:

Ακαµιοτάκη Μαργαρίτα

Αναστασάκης Μηνάς

Λιόσης Άγγελος

Μουστακάκη Γεωργία

Ξανθόπουλος Παναγιώτης

Υψηλάντης Αντώνης.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΣΤΟ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ για την
προτίµηση που δείξατε στο πρόσωπο
µου.
Η επανεκλογή µου στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο της πόλης µας σηµατοδοτεί
την εµπιστοσύνη σας για να συνεχίσω.

Ρεκόρ συµµετεχόντων φέτος στην 3η αναβίωση 
της θρυλικής Ανάβασης Πάρνηθας από την ΦΙΛΠΑ

Η ηλιόλουστη Κυριακή 9 Ιουνίου καλωσόρισε τα 65 πληρώµατα (αριθµός ρεκόρ) που συµµε-
τείχαν στην 3η αναβίωση της θρυλικής Ανάβασης Πάρνηθας από την ΦΙΛΠΑ

Οι συµµετέχ ον τες, µε ιστορικά αυτοκίν ητα από 30 εως και 100 ετών , συγκεν τρώθηκαν  στην  πλατεία
Αριστοτέλους στους Θρακοµακεδόν ες, στις 10:00 το πρωί για τον  τεχ ν ικό έλεγχ ο και για ν α τα θαυµά-
σει το κοιν ό. Τα πληρώµατα διαγων ίσθηκαν  σε 3 ειδικές δοκιµασίες και µπορούσαν  ν α επιλέξουν  ν α
συµµετάσχ ουν  σε µια από τις δυο κατηγορίες Regularity : την  SUPER TROPHY µε µέγιστη ΜΩΤ 50 χ λµ
ή την  CLASSIC TROPHY (Touring) µε χ αµηλότερες ΜΩΤ. Η 2η ειδική δοκιµασία, η κλασσική Αν άβαση
Πάρν ηθας, ήταν  κλειστή στην  κυκλοφορία για µεγαλύτερη οδηγική απόλαυση και ασφάλεια.

Στις 11:00 έλαβε εκκίν ηση το πρώτο αυτοκίν ητο της κατηγορίας CLASSIC TROPHY κάτω από ιδαν ι-
κές συν θήκες. Τελικά η πρώτη ειδική αποδείχ θηκε για αρκετά πληρώµατα και των  δύο κατηγοριών  µοιρ-
αία και τα φόρτωσε µε αρκετούς βαθµούς ποιν ής εν ώ η 2η ειδική που ακολουθούσε τη θρυλική αν άβα-
ση ήταν  για όλους απλά απολαυστική! Το αγων ιστικό σκέλος της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε φέτος µετά
την  3η ειδική στο οδοιπορικό καταφύγιο Μπάφι όπου έγιν ε η αν ασυγκρότηση. Εκεί τα πληρώµατα είχ αν
την  ευκαιρία ν α απολαύσουν  έν α αν αψυκτικό. Σε συν έχ εια οι αγων ιζόµεν οι επέστρεψαν  στους Θρα-
κοµακεδόν ες για ν α γευµατίσουν  στην  τοπική ταβέρν α Νίκος Παπάς όπου έγιν ε κα η απον οµή στους
ν ικητές που ήταν  οι

Κατηγορία SUPER TROPHY
1οι Γ. Κατσαούν ης – Μ. Μαν σόλας µε VW GOLF GTI του 1979 (3 β. ποιν ής).
2οι Μ. Παλαβίδης – Μ. Παλαβίδη µε MGA του 1962 (5 β. ποιν ής).
3οι Ν. Χρυσαν θόπουλος – Σ. Χρυσαν θόπουλος µε SEAT 127 του 1979 (6 β. ποιν ής).
Κατηγορία CLASSIC TROPHY
1οι H. Λαλούσης – Κ. Ραπατζίκος µε FIAT UNO του 1985 (7 β. ποιν ής).

2οι Ε. Κόκκιν ος – Μ. Χασαποπούλου µε HILLMAN MINX του 1960 (23 β. ποιν ής).
3οι Γ. Πουλή – ∆. Χριστοδούλου µε LANCIA THEMA του 1987 (27 β. ποιν ής).
Θερµά συγχ αρητήρια για την  εκδήλωση στον  πρόεδρο της εκδήλωσης κ. Ν. Κοζαν ίτη και τον  Αλυτάρχ η κ. Γ. Χωριαν όπουλο.

Πηγή: www.4troxoi.gr

Εκλογές 2019: 
Οι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ σε Β’

Πειραιά και ∆υτική Αττική 



6-θριάσιο Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 

Ιούνιος
Πέµπτη 20 Ιουνίου, ώρα  6 -7:30 µ. µ.
Έναρξη καλοκαιρινών δράσεων στη Βιβλιοθήκη
Σάββατο 22 Ιουνίου, ώρα 11-1 µ.µ
Γνωριµία µε τη βιβλιοθήκη, παιχνίδι, ζωγραφική
∆ευτέρα 24 Ιουνίου, ώρα 11-1 µ.µ.  Θάλασσα και

περιβάλλον
Τετάρτη 26 Ιουνίου, ώρα 11-1 µ.µ. Θάλασσα και

περιβάλλον
Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 11-1 µ.µ. Θάλασσα

και περιβάλλον

Ιούλιος
∆ευτέρα  1 Ιουλίου, ώρα 11-1 µ. µ. Θάλασσα και

τέχνη
Τετάρτη 3 Ιουλίου, ώρα 11-1 µ. µ. Θάλασσα και

τέχνη
Παρασκευή 5 Ιουλίου, ώρα 11-1 µ. µ. Θάλασσα

και τέχνη
∆ευτέρα 8 Ιουλίου, ώρα 11-1 µ. µ. Θάλασσα και

λογοτεχνία
Τετάρτη 10  Ιουλίου, ώρα 11-1 µ. µ. Θάλασσα και

λογοτεχνία
Παρασκευή  12  Ιουλίου, ώρα 11-1 µ. µ. Θάλασ-

σα και λογοτεχνία

∆ευτέρα 15 Ιουλίου, ώρα 11-1 µ. µ. Θάλασσα και
επαγγέλµατα

Τετάρτη 17  Ιουλίου, ώρα 11-1 µ. µ. Θάλασσα και
επαγγέλµατα

Πέµπτη   18 Ιουλίου, ώρα  6-7:30 µ. µ. Γιορτή
λήξης

Ωράριο λειτουργίας  (από 10 Ιουνίου έως 30
Σεπτεµβρίου) : 

∆ΕΥΤΕΡΑ :         7:30   έως.  8:00 µ. µ.
ΤΡΙΤΗ :               7 :30 έως 3: 30 µ. µ.
ΤΕΤΑΡΤΗ :         7:30 έως 3:30 µ. µ.
ΠΕΜΠΤΗ :          2:00 µ. µ. έως 8:00 µ. µ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :     7:30 έως 3:30 µ. µ.
ΣΑΒΒΑΤΟ   :        10:00 έως 2:00 µ. µ.

∆ιεύθυνση :  Στρατ. Καραϊσκάκη & Π. Μελά
(πρώην café Αίθριο)

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 5821574
Email : haidarilibrary@gmail.com

Τώρα µπορείτε να περιηγηθείτε στη βάση δεδο-
µένων της βιβλιοθήκης σας : 

haidarilibrary.openabekt.gr

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  κκααλλοοκκααιιρριιννώώννΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  κκααλλοοκκααιιρριιννώώνν
εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςςεεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς

ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

Σε αυτή µας την προσπάθεια ευχαριστούµε την εταιρεία ΕLPEDISON 

Την  Τετάρτη 12 Ιουν ίου 2019 οι µαθητές της Στ’
τάξης του 11ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Ελευσίν ας παρ-
ουσίασαν  σε γον είς , µαθητές και εκπαιδευτικούς την
ψηφιακή ιστορία στα Αγγλικά <<Eleusis: Our my thical
and my sterious time trav els>>. 

Την  ιστορία αυτή δηµιούργησαν  οι ίδιοι µαθητές µε
την  βοήθεια των  εκπαιδευτικών  Βόιτσιου Κων σταν -
τίν ας (Αγγλικών )  και Τζιρίτα Ματούλας (Πληροφορικής)
αξιοποιών τας πολλά στοιχ εία τοπικής ιστορίας και
µυθολογίας. Η δράση αυτή χ ρηµατοδοτήθηκε κατόπιν
διαγων ισµού, µε το ποσό των  €2.500 από το Ίδρυµα
Ιωάν ν η Σ. Λάτση στο πλαίσιο του προγράµµατος   

<< Μαθαίν ουµε Παρέα>> . 
Το ποσό αυτό αξιοποιήθηκε για την  αγορά εξοπλι-

σµού για το σχ ολείο και άλλες αν άγκες του προγράµ-
µατος.

‘Έν α µεγάλο ταξίδι περιπλάν ησης στα µον οπάτια
της γν ώσης έφτασε στο τέλος του. Οι µαθητές αποχ αι-

ρέτησαν  το σχ ολείο έχ ον -
τας αποκτήσει πολλά εφό-
δια και χ ρήσιµες εµπειρίες
για την  ζωή τους. Καλή
συν έχ εια και καλή επιτ-
υχ ία σε ό,τι κάν ουν !

<<Μαθαίνουµε Παρέα>> από το 11ο
∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας
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Τριήµερη Γιορτή της Μουσικής 
στη Στέγη Πολιτισµού του ∆ήµου Χαϊδαρίου

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σας
προσκαλεί στο Μουσικό Τριή-
µερο για να απολαύσουµε
σπουδαία µουσικά κοµµάτια
από τα µουσικά τµήµατα του
∆ήµου ,  στις 18,19,20 Ιουνίου
2019 στις 7 µµ Στέγη Πολιτι-
σµού (Κολοκοτρώνη 36)

Τρίτη 18/6/2019
Παρουσίαση των τµηµάτων

Κιθάρας και Πιάνου
∆ιδασκαλία: Κων/νος Ρουµε-

λιώτης, Βίκυ Μουρδουκούτα
Τετάρτη 19/6/2019
Παρουσίαση των τµηµάτων

Κιθάρας, Πιάνου, ORFF
∆ιδασκαλία: Γιάννης

Μανιώτας, Λίνα Τσεκούρα,
Φραγκίσκα Βελέντζα

Πέµπτη 20/6/2019
Παρουσίαση των τµηµάτων :

Βιολιού και πιάνου
∆ιδασκαλία: ∆ηµήτρης Κου-

ζής, Βίκυ Μουρδουκούτα

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση
και  Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ) εκφράζει  την
ανησυχία της για τις πρόσφατες εξελίξεις

στο Ιράν. Οι τελευταίες επιθέσεις σε δεξαµενόπ-
λοια που έπλεαν στον κόλπο του Οµάν, πυρο-
δοτούν επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή, ενώ
την ίδια ώρα κλιµακώνεται η επιθετικότητα των
ΗΠΑ µε συγκέντρωση και νέων στρατιωτικών
δυνάµεων.

Οι οξυµένοι ανταγωνισµοί ανάµεσα στους ιµπε-
ριαλιστές για τη συγκεκριµένη περιοχή, την
Ενέργεια, τις αγορές, τους δρόµους µεταφοράς 

οδήγησαν το τελευταίο διάστηµα σε µια σειρά
από επιθετικές κινήσεις από πλευράς των ΗΠΑ,
όπως το εµπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου, οι
πιέσεις για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν,
που συνδυάζονται µε απειλές και σχεδιασµούς
του Ισραήλ για βοµβαρδισµό ιρανικών πυρη-
νικών εγκαταστάσεων.

Η ΕΕ∆ΥΕ καλεί σε επαγρύπνηση µπροστά στις
επικίνδυνες αυτές εξελίξεις, από τις οποίες οι
λαοί δεν έχουν να προσδοκάνε τίποτα θετικό.

Υπογραµµίζουµε τις βαριές ευθύνες της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Ν∆ και των
υπόλοιπων αστικών κοµµάτων που µε κάθε
τρόπο εµπλέκουν ολοένα και πιο βαθιά τη χώρα
µας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και
πολέµους, προωθούν τη στρατηγική συνεργασία
µε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, βάζοντας το λαό µας σε
θανάσιµους κινδύνους.

Καλούµε το λαό και τη νεολαία να βγάλει
συµπεράσµατα και να καταδικάσει µε κάθε τρόπο
αυτή την πολιτική, να δυναµώσει την πάλη του 

αντιπολεµικού - αντιιµπεριαλιστικού κινήµατος,
συνολικά του λαϊκού κινήµατος, απαιτώντας:

• Καµιά συµµετοχή, καµία εµπλοκή της
χώρας µας στους αµερικανοΝΑΤΟικούς σχεδια-
σµούς που εκτυλίσσονται και σε βάρος του λαού
του Ιράν και άλλων λαών της περιοχής.

• Να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα.

• Να επιστρέψουν πίσω όλες οι ελληνικές
στρατιωτικές δυνάµεις που βρίσκονται σε απο-
στολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Υιοθεσία Αδέσποτων ζώων 
στον δήµο Αχαρνών 

Ο
∆ήµος Αχ αρν ών  σε συν εργασία µε το ∆ιαδ-
ηµοτικό Κέν τρο Περίθαλψης Αδέσποτων
Ζώων  (∆ΙΚΕΠΑΖ) προωθεί την  υιοθεσία αδέ-

σποτων  ζώων  συν τροφιάς.
Τα ζώα προς υιοθεσία φιλοξεν ούν ται στο χ ώρο του

∆ΙΚΕΠΑΖ όπου τους παρέχ εται κτην ιατρική φρον -
τίδα και τροφή.

Οι εν διαφερόµεν οι που επιθυµούν  ν α υιοθετήσουν
έν α αδέσποτο ζώο, µπορούν  ν α  εν ηµερωθούν  για τα
αδέσποτα ζώα που προσφέρον ται δωρεάν  για υιοθ-
εσία, από την  ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχ αρν ών
(www.acharnes.gr)  ή ν α επικοιν ων ήσουν  στο τηλέφ-
ων ο 213 2072 383 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Στην  ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχ αρν ών  µπορείτε ν α
βρείτε φωτογραφίες των  προς υιοθεσία αδέσποτων
ζώων  καθώς και συν οπτικές πληροφορίες για τη
ράτσα, την  ηλικία και το φύλλο του ζώου. 



Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν  πρόσ-
κλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να
συνεδριάσει την Πέµπτη, 20-06-2019 και ώρα 15:30

στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.Επικύρωση πρακτικών της 5ης και 6ης Συνεδρίασης

έτους 2019 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
2.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου ∆άφνης-Υµηττού για το έργο: «Ανακατασκευή
παιδικού σταθµού (πρώην ΠΙΚΠΑ)» συνολικής δαπάνης
1.660.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριαν ίδου)
3.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου δεύτερης τροπο-

ποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβασης για τη
σύνταξη µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη και προετοιµασία φακέλου
για την επισκευή – συντήρηση και αναπαλαίωση κτιρίου
στην οδό Αγ. Φιλοθέης αρ. 19 που θα στεγάσει την ποιµαν-
τική εκπαίδευση» µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριαν ίδου)
4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής

σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της

Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου ΑΕ (ΕΤΑ∆ ΑΕ) για το: «Αρχι-
τεκτον ικός ∆ιαγωνισµός διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
θεάτρου Λυκαβηττού», συνολικού προϋπολογισµού
227.243,64 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριαν ίδου)
5.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροπο-

ποίησης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρ-
ειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο: «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου αποχέ-
τευσης ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριαν ίδου)
6.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης

– παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περ-
ιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Βριλησσίων για την κατασκε-
υή του έργου µε τίτλο: «Αντιπληµµυρική προστασία Βριλ-
ησσίων».(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Κορωναίου
- Καµπά)

7.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης
– παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περ-
ιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Φιλοθέης - Ψυχικού για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Προστασία του υφιστάµενου
πέτρινου τοιχίου στο ρέµα Ποδονίφτη κατά µήκος του δηµο-
τικού σχολείου Φιλοθέης».(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης
κ. Σ. Κορωναίου - Καµπά)

8.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Φυλής για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αντιπ-
ληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών στις
πληγείσες από τις πληµµύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περ-
ιοχές του ∆ήµου Φυλής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
9.Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράµµατος Εκτελεστέων

Έργων Περιφέρειας Αττικής, Οικονοµικού Έτους 2019.
(Εισηγητής η Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Κ.

Σταυροπούλου και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος)
10.Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρ-

ειας Αττικής, Οικονοµικού Έτους 2019.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος)
11.Έγκριση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού Α΄

τριµήνου 2019.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος)
12.Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για τη συµµετοχή

υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, στο διεθνές θερινό σχο-
λείο LARAM - LAndslide Risk Assessment and Mitigation, το
οποίο διοργανώνεται από το Τµήµα Γεωτεχν ικής Μηχανικής
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Σαλέρ-
νο (Salerno) της Ιταλίας και θα διεξαχθεί από τις 02 έως και τις
13 Σεπτεµβρίου 2019 στο Πανεπιστήµιο της Λωζάνης
(Lausanne) στην Ελβετία.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)
13.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετή-
σεις στον Ασωπό ποταµό σε τµήµα 10 χλµ. εντός της Π.Ε.
Βοιωτίας».(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Α. Αν αγ-
ν ωστόπουλος)
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ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  σσεε  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς::  
Απολαµβάνετε κίνητρα αναλαµβάνετε υποχρεώσεις

«Όποιος απολαµβάνει  κί νητρα για να δρά-
σει , αναλαµβάνει  και  υποχρεώσεις» ήταν την
Πέµπτη το µήνυµα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
επι χει ρηµατι κή κοι νότητα στο συνέδρι ο του
Συνδέσµου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

«Αυτό θα πει  ότι  η εργατι κή νοµοθεσία θα
τηρεί ται  παντού και  θα ελέγχεται  απολύτως.
Και  ότι  οι  επιχειρήσει ς θα ενθαρρυνθούν να
δίνουν πρόσθετες παροχές σε όσους στηρί ζουν
την πρόοδό τους» επισήµανε ο πρόεδρος της
Ν∆.

«Υπάρχει  και  η κοι νωνι κή διάσταση της
επι χει ρηµατι κότητας. Κι  αυτήν καλεί ται  να
υπηρετήσει  το συµβόλαι ο εργαζοµένων –
επιχειρήσεων – κράτους, που εισηγεί ται  η Ν∆»
τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ν∆ επισήµανε και  τους τέσ-
σερις πυλώνες ενίσχυσης της ανάπτυξης που θα
έρθει  από τι ς επενδύσει ς και  τι ς εξαγωγές.

«Στι ς 7 Ιουλίου οι  Έλληνες θα αποφασίσουν
αν η χώρα θα µπει  σε νέες περιπέτει ες µε
άγνωστη κατάληξη ή αν θα προχωρήσει  µπρο-

στά µε αλήθεια και  ανάπτυξη» ανέφερε χαρακ-
τηριστι κά.

Πρώτον, µε µείωση των φόρων, ώστε να
υπάρξουν κί νητρα για να επενδυθούν ξένα, αλλά
και  ελληνικά κεφάλαια στη χώρα.

∆εύτερον, µε την απελευθέρωση από τα γρα-
νάζια της γραφειοκρατίας: Η ηλεκτρονική υπο-
γραφή καθι ερώνεται  για τους πολί τες και  για
τι ς επιχειρήσει ς.

Τρί τον, το κράτος παύει  να εί ναι  αντίπαλος
της ανάπτυξης. «Στον 21ο αιώνα δεν µπορεί  να
ανακαλύπτεται  δάσος στην έκταση του Ελληνι -
κού, η οποία για 60 χρόνια ήταν αεροδρόµιο,
καθυστερώντας µί α επένδυση αι χµής. Μι α
επένδυση που θα δηµιουργήσει  άµεσα δεκάδες
χιλιάδες θέσει ς εργασίας» εξήγησε.

Τέταρτον, µε αποκατάσταση της ρευστότ-
ητας, που θα φέρει  και  την εµπιστοσύνη. Ήδη
βλέπετε πως οι  προσδοκί ες των αγορών για
µί α καλύτερη κυβέρνηση µετά τι ς εκλογές,
µείωσαν τα επι τόκια δανεισµού των ελληνικών
οµολόγων.

Αλλά και  µε την πλήρη αξι ο-
ποί ηση του Προγράµµατος
∆ηµοσί ων Επενδύσεων και  την
ταχύτερη αξιοποίηση τω Κοινοτι κών Πόρων.

Το ειδι κό αναπτυξιακό πρόγραµµα της Ν∆
περιλαµβάνει  ακόµη την αποτελεσµατι κή εκµε-
τάλλευση του ορυκτού πλούτου, κυρίως της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και  Θράκης.

Και  ειδι κά των βιοµηχανικών ορυκτών, περ-
ι λαµβανοµένων και  των σπάνιων γαιών που
υπάρχουν στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας.

«Γι α το σκοπό αυτό, θα προωθήσουµε
ταχύτατα ένα κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για
την έρευνα και  την αξιοποίηση των κοι τασµά-
των» επισήµανε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυρι άκος Μητσοτάκης επι τέθηκε στον
Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι  «προ ηµερών, ο
απερχόµενος πρωθυπουργός βάφτισε ‘’πρό-
γραµµα’’ ένα σύνολο από θολά µέτρα. Άλλα εκ
των οποίων τα έχει  ο ί διος ακυρώσει  στη Βουλή
και  άλλα τα έχει  υποσχεθεί  από το 2015 χωρίς
ποτέ να τα εφαρµόσει».

«Αντί  να απολογηθεί  για τη δι κή του αποτ-
υχία, διαστρέβλωσε τι ς θέσει ς της Ν∆ για να
κατασκευάσει  έναν ψεύτι κο αντίπαλο που δεν
υπάρχει . Στην απόγνωσή του, διάλεξε ένα ακόµη
κοστούµι  από το πολύχρωµο βεστιάριό του, για
να υποκριθεί , αίφνης, τον φίλο της µεσαίας
τάξης» σηµείωσε.

«Ευτυχώς όµως για τη χώρα, κανεί ς πια δεν
ακούει  τους τελευταίους σπασµούς µιας απε-
ρχόµενης κυβέρνησης που καταδικάστηκε ήδη
από τον λαό. Kαι  φεύγει  προκαλώντας µε τα
ρουσφέτια που είδαµε την περασµένη εβδοµά-
δα» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ν∆.

Σύµφωνα µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κανεί ς
δεν ακούει  και  τι ς νέες υποσχέσει ς χωρί ς
αντί κρισµα που έδωσε τη ∆ευτέρα. «Όλοι  ξέρ-
ουν ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ λέει  πολλά γιατί  γνωρί ζει  πως
δεν θα τα κάνει» σχολίασε ειρωνικά.

Την  Πέµπτη η 13η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
Θα συζητηθεί η παράταση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας και ∆ήµου Φυλής 

για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αν τιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης 
ζηµιών  από τις πληµµύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές ∆. Φυλής».
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Ως τον ιδανικό προορισµό για οικογένειες
παρουσιάζει την Ελλάδα η βρετανική The
Telegraph, στην ταξιδιωτική σελίδα της Travel,

εστιάζοντας στο ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που
µπορούν να απολαύσουν οι οικογένειες σε συνδυασµό µε
το µοναδικό κλίµα της χώρας και το γεωγραφικό
ανάγλυφο της. Την ίδια στιγµή µνεία γίνεται στην ελληνική
φιλοξενία, την εύγευστη κουζίνα καθώς και τον ιστορικό
πλούτο της Ελλάδας.

Η The Telegraph απευθυνόµενη στους γονείς µε παιδιά
προσχολικής ηλικίας τους συµβουλεύει να επιλέξουν να
επισκεφθούν την Ελλάδα τον Ιούνιο ή τον Σεπτέµβριο,
προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρήµατα και να
αποφύγουν την πολυκοσµία.

Σε εκείνους που οι ηµεροµηνίες των διακοπών
εξαρτώνται από τις σχολικές υποχρεώσεις, συνιστά να
επιλέξουν νησιά της νότιας Ελλάδας, όπως η Κρήτη, τα
οποία µπορούν να απολαύσουν και πέραν της αυστηρά
τουριστικής περιόδου.

Λειτουργώντας ως πυξίδα για τους αναγνώστες της και
µε γνώµονα τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, προτείνει
συγκεκριµένους προορισµούς ανάµεσα στις µυριάδες
επιλογές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής
Ελλάδας:

Προορισµοί όπως η Κρήτη και η Ζάκυνθος που
διαθέτουν ευρύχωρα καταλύµατα και εξασφαλίζουν την
ιδιωτικότητα και την άνεση, προσφέρονται για οικογένειες
που ταξιδεύουν µε τη συνοδεία του παππού και της
γιαγιάς.

Η Χαλκιδική ενδείκνυται για τις πρώτες διακοπές µε το

µωρό, καθώς το χαρτοφυλάκιο της περιοχής έχει να επι

δείξει ξενοδοχεία βραβευµένα ως φιλικά για τις
οικογενειακές διακοπές.

Η Νάξος φιγουράρει ως ο εξαιρετικός προορισµός για
οικογένειες µε µικρά παιδιά, προσφέροντας άφθονες και
αµµώδεις παραλίες µε µικρές ξενοδοχειακές µονάδες και
δυνατότητες για θαλάσσια σπορ.

Η Κρήτη από τη µεριά της προσφέρει µια πλειάδα από
άριστα κλαµπ µε ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά,
όπου η επίβλεψη γίνεται από πιστοποιηµένο προσωπικό.

Η Κέρκυρα και το Τολό αποτελούν τους πιο
οικονοµικούς προορισµούς µε σειρά επιλογών στη
διαµονή. Εστιάζοντας στο Τολό τονίζεται η δυνατότητα για
επίσκεψη σε αρχαιολογικούς τόπους αλλά και στα κοντινά
νησιά, Ύδρα και Σπέτσες.

Η Αθήνα αποτελεί δέλεαρ για οικογένειες µε παιδιά
στην προ-εφηβεία, καθώς συνδυάζει τη γνωριµία µε την
ιστορικότητα της πόλης και τις αποδράσεις στα νησιά από
το λιµάνι του Πειραιά.

Η Ρόδος µνηµονεύεται ως ένας προορισµός που
διακρίνεται για τα µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα µε
All Inclusive πακέτα.

Τα ήρεµα νερά του Ιονίου πελάγους προσφέρουν τη
δυνατότητα στις οικογένειες να γνωρίσουν τις χαρές τις
ιστιοπλοΐας, µέσα από εξειδικευµένα πακέτα. Στην ίδια
γειτονιά, οι Παξοί λατρεύονται από πλούσιους Ιταλούς και
ιδιοκτήτες σκαφών, καθώς τα τιρκουάζ νερά, αποτελούν
δυνατό πόλο έλξης για αυτούς.

Τέλος τα νησιά των Κυκλάδων προτείνονται για να τα
γνωρίσουν διαδοχικά οι οικογένειες µε παιδιά όλων των

Για 4η συνεχή χρονιά φεστιβάλ παιδικής εικαστικής τέχνης στα Μέγαρα 

Απο την Πανελλήνια Εταιρία Πολιτισµού και Τέχνης  µε θέµα ”ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ Τέχνης µε στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων που επιτρέπουν  στο
παιδί να αναπτύσσει, να κρίνει, να ερµηνεύει και να περιγράφει τις εκφραστικές ποιότητες που κρύβουν στα
έργα τέχνης και στο ευρύτερο περιβάλλον του. Οι διοργανωτές επιδιώκουν τη µύηση στη δηµιουργική διαδι-
κασία µέσα από την πράξη.
Σκοπός της διοργάνωσης|: ”τα παιδιά µαθαίνουν να στήνουν γέφυρες αγάπης ανάµεσα στους λαούς του κόσµου
σεβόµενα την ιδιαιτεροτητα τους και παράδοση τους”.  Τα έργα που θα παρουσιαστουν συµµετέχουν στον παγ-
κόσµιο διαγωνισµό Biennale που διοργανώνει το µουσείο παιδικής τέχνης “Οικουµένη”.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο πολιτιστικό κέν τρο της Ν.Περαµου την  ∆ευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ώρα
έν αρξης 20:00.
Ένα ευχάριστο διάλειµµα θα  ακολουθήσει µετά την παρουσίαση των συµµετεχοντων εργων

απο τον µάγο και ταχυδακτυλουργο ∆ηµήτρη Μουσουρακη δίνοντας µια µαγική καλοκαιρινή ατµόσφαιρα σε µικρ-
ούς και µεγάλους.
Ακολουθεί τελετή βράβευσης για την συµµετοχή και διάκριση 13 παιδιών απο τα Μέγαρα και την εικαστική

σχολή της ΠΕΠΤ, στην παγκοσµια αφίσα του επισιτισµού, ενω  4 παιδιά θα λάβουν χρυσή βράβευση υπολο-
γιζοντας οτι τα εργα τους εφτασαν απο ολη την Ελλαδα στον τελικο. Όλα τα παιδιά θα λάβουν τιµητικό  δίπλωµα
συµµετοχής.

ΕΕγγκκώώµµιιοο  ττηηςς  TTeelleeggrraapphh  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα::  
Ιδανικός προορισµός για οικογένειες

Ενηµέρωση από την Πολιτική
Προστασία του ∆ήµου

Αχαρνών, για την Αντιπυρική
Περίοδο 2019

Χρήσιµες συµβουλές για την αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιάς, για µέτρα πρόληψης κατά
των πυρκαγιών καθώς και τι ενέργειες πρέπει να

γίνουν σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Η προστασία του δάσους
 είναι υπόθεση όλων µας
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ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα

µηχανής, η οποία παρέχεται  από την εταιρεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 
ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

48

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

Ενοικιάζεται στην Παραλία Ελευσίνας, Επαγγελµατικός χώρος -
Αίθουσα 120τ.µ., υπερυψωµένος ισόγειος, προσόψεως,

2 w.c., αποθήκη 40τ.µ. Τιµή 650€ συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΙΙ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ  3322,,  ΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077
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ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

Η
περιπέτεια του Κοσµά Κακούρη, 20 ετών,
έληξε  πρωινές ώρες της ∆ευτέρας
17/6/2019, δίνοντας τέλος στην αγωνία

των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.
Ο Κοσµάς είναι πλέον ασφαλής µε την οικογένειά
του.

Ο Κοσµάς εντοπίστηκε από κατοίκους, σε
ευρύτερη αγροτική περιοχή, καθώς καλούσε σε
βοήθεια. Οι κάτοικοι, οι οποίοι είχαν ενηµερωθ-
εί για την εξαφάνισή του Κοσµά από το Missing
Alert που ενεργοποίησε «Το Χαµόγελο του Παι-
διού», τον αναγνώρισαν και άµεσα ενηµέρωσαν
τις Αστυνοµικές Αρχές.

«To Χαµόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται
κοντά στον Κοσµά  και την οικογένειά του για την
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε
άλλο χρειαστεί.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε το εξειδικε-
υµένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλι

κοτεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει, βρίσκεται
δίπλα σε κάθε άτοµο που έχει εξαφανιστεί και
στην οικογένειά του.  

Παρακαλείσθε για την άµεση αφαίρεση της
φωτογραφίας του Κοσµά Κακούρη από όπου
υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε τη βοήθεια
των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των φορέων και των
απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιή-
σει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά
άτοµα τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο
παίζει συνήθως η δηµοσιοποίηση µιας εξαφάνι-
σης από τα Μ.Μ.Ε και από τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Η συµµετοχή όλων µας, βοηθά να βρεθούν τα
άτοµα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφά-
νιση ενός ατόµου ανεξαρτήτως χρώµατος, κατα-
γωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό
γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των
διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθ-
έτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται µε επαγγελµα-
τισµό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων.
Ενηµερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του
Ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ :
http://www.hamogelo.gr/gr/el /diethneis-siner-
gasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισµένα και Υπό
Εκµετάλλευση Παιδιά   «Ευρωπαϊκή Γραµµή Για
τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000» emai l :
116000@hamogelo.gr

ΥΠΕΘΑ: ∆ιάψευση
∆ηµοσιευµάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γνωρίζεται ότι πρό-
σφατα δηµοσιεύµατα
ιστοσελίδων, σύµφω-
να µε τα οπ οία
ελληνικά στρατεύµατα
µεταφέρθηκαν εκτάκ-
τως σε νήσους του
Ανατολικού Αιγαίου,
δεν ανταποκρίνονται
στην πραγµατικότητα.
Η επ ιχειρησιακή διά-
ταξη των ελληνικών
Ενόπλων ∆υνάµεων
είναι η συνήθης. Οι
όπ οιες µετακινήσεις
έγιναν, εκτελέστηκαν
στο π λαίσιο της
άσκησης ‘’ΚΑΤΑΙΓΙΣ
2019’’ η οποία περ-
ατώθηκε την Παρασ-
κευή 14 Ιουνίου 2019.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Πάµε Επίδαυρο+ µε το Εθνικό Θέατρο!

Ο
Πρόεδρος  του Πν ευµατικού Κέν τρου Ασπροπύργου, κ. Μελέτης  Μπουραν τάς  και το Τµήµα
Πολιτιστικών , αξιοποιών τας  το πακέτο προσφοράς  του Εθν ικού Θεάτρου,  που περιλαµβάν ει
εισιτήριο  και µεταφορά  στις  παραστάσεις  του, στο Αρχ αίο Θέατρο της  Επιδαύρου, σε προ-

ν οµιακή τιµή, διοργαν ών ουν  θεατρική εξόρµηση  στην  παράσταση «Ικέτιδες» του Ευριπίδη, το Σάββα-
το, 6 Ιουλίου 2019.

Μια τραγωδία για τον  πόλεµο, τους ν εκρούς αλλά και την  υπαρξιακή αγων ία, την  αξιοπρέπεια, την
πίστη και την  αν τοχ ή. 

Μετάφραση: Γιώργος Κοροπούλης. Σκην οθεσία: Στάθης  Λιβαθιν ός. Παίζουν  κατά αλφαβητική σειρά:
Άν ν α Γιαγκιώζη, Κάτια ∆αν δουλάκη, Άν δρη Θεοδότου, Κόρα Καρβούν η, Θοδωρής Κατσαφάδος, Κατε-
ρίν α Λούρα, Τζίν η Παπαδοπούλου, Αγλαΐα Παππά, Μαρία Σαββίδου, Άκης Σακελλαρίου, Χρήστος Σουγάρης, Κων σταν τίν α Τάκαλου, Τάν ια Τρύπη, Αν δρέας Τσέλεπος, Νιόβη
Χαραλάµπους, Χάρης Χαραλάµπους.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α απευθύν ον ται στο Πν ευµατικό Κέν τρο Ασπροπύργου, (Αλέκου Παν αγούλη 13) στην  κα
Κατερίν α Καρλαύτη, καθηµεριν ά από  09:00 - 15:00 ή στα τηλέφων α   210 – 5577191, 210 – 5577593.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΣΦΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΟΥΡΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Θερινές βραδιές αφιερωµένες στο νεότερο ελληνικό 
κινηµατογράφο, στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Μεγάρων

Γ
ια πέµπτη συνεχή
χρονιά το Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Μεγάρ-

ων, σε συνεργασία µε τον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεγάρων «Ο Θεόγνις»
και τη στήριξη του ∆ήµου
Μεγαρέων, διοργανώνει
θερινές κινηµατογραφικές
βραδιές, στον αύλειο
χώρο του. Οι  φετινές
προβολές είναι αφιερωµέ-
νες στο νεότερο ελληνικό
κινηµατογράφο. 

Συγκεκριµένα:

19 Ιουνίου: «Καζαντζάκ-
ης» (2017) του Γ. Σµαραγ-
δή
26 Ιουνίου: «Οι Παραθερ-
ιστές της Ιστορίας» και «Είµαι ο Λέων των Κυθήρων» (2018) του Γ. ∆ιδ-
υµιώτη
3 Ιουλίου: «Οι γενναίοι της Σαµοθράκης» (2003) του Σ. Τσαρουχά
10 Ιουλίου: «Αθηναίοι» (1990) του Β. Αλεξάκη
Ώρα έναρξης: 21.00  -  Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: 22960-22426/81771

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΩΝ
ΟΜΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.

Καλούνται τα µέλη
και οι  φίλοι  του

Κυνηγετικού Συλλό-
γου Αχαρνών στην
ετήσια περιβαλλοντι-
κή δράση µας, τη Κυρ-
ιακή 23 Ιουνίου, να
συµµετάσχουν στην
προσπάθεια καθαρι-
σµού κυνηγότοπων
στην ευρύτερη περιοχή Κρύο Πηγάδι Φυλής. Ως σηµείο
συνάντησης ορίζεται η αρχή της οδού προς την Μονή
Κλειστών Φυλής και ώρα 09:00. 
Με το πέρας της περιβαλλοντικής αυτής δράσης θα ακο-
λουθήσει εκλεκτό κέρασµα στους συµµετέχοντες.
Για πληροφορίες και καλύτερη οργάνωση καλό θα είναι
να δηλωθούν συµµετοχές στο τηλ. του συλλόγου
2102463256 ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                           

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μουσική Παράσταση "Σήριαλ γίναµε!" στο Πνευµατικό Κέντρο 
Θρακοµακεδόνων την Πέµπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00

H τάξη Σύγχ ρον ου Τραγουδιού της
Ιωάν ν ας Εµµαν ουήλ θα µας παρουσιά-
σουν  τραγούδια που τα αγαπήσαµε
µέσα από τα σήριαλ της Ελλην ικής τηλε-
όρασης: Λόγω τιµής, 50 - 50, Εγκλήµατα,
Στο παραπέν τε, Ψίθυροι καρδιάς, Οικο-
γεν ειακή υπόθεση, Ευτυχ ισµέν οι µαζί,
Οι Σαββατογεν ν ηµέν ες, Βαµµέν α κόκκι-
ν α µαλλιά, 7 θαν άσιµες πεθερές, Μη µου
λες αν τίο, Το ν ησί αλλά και παλαιότερα
σήριαλ όπως Το µιν όρε της Αυγής (µε
έν α ιδιαίτερο αφιέρωµα µε τα ωραιότερα
παλιά λαϊκά και ρεµπέτικα που
ακούστηκαν  σε αυτό), θα συν αν τηθούν
στη σκην ή µε τραγούδια και εικόν ες, για
ν α µπερδευτούν  µε τις αν αµν ήσεις και
τις στιγµές µας, αφού όλοι φυλάµε µέσα
µας σκην ές, ατάκες και φυσικά τα τρα-
γούδια τους.
∆ιδασκαλία, επιµέλεια προγράµµατος:
Ιωάν ν α Εµµαν ουήλ
Τραγούδι, Ιωάν ν α Εµµαν ουήλ
Πιάν ο, Βιολί, εν ορχ ηστρώσεις: Γιώργος
Κων σταν τιν ίδης
Βιολον τσέλο, Κιθάρα: Ορέστης Ζαφειρό-
πουλος
Ηλεκτρική Κιθάρα: Γιάν ν ης Κων σταν -
τιν ίδης
Μπουζούκι, Ακουστική κιθάρα: Μάριος
Μαυριαν ός
Είσοδος  Ελεύθερη
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ ΜΕ
3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ. ΑΠΟ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση

στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

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

, 
κατασκευή

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, 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 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 γκαρσο-
νιέρα 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 Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει τη φύλαξη παιδιών στις
περιοχές Μάνδρας - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

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

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

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
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών

στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Η Σ . Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η :
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ  
ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 
Mοντέλο 2004 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500 χλµ.
στην τιµή των 1000 ευρώ  

Πληροφορίες στο 6948683400

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ
ΜΑΝΤΕΜΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 100

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 15 ΣΑΚΟΙ

ΞΥΛΑ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

694 25 18203

ΓΑΜΟΣ 
Ο Πόλ Αλέξανδρος του Μπριζίντερ και της

Χρυσούλας το γένος ∆εληγιαννίδη
που γεννήθηκε στην Αθήνα 

και κατοικεί στο Λονδίνο 
και η Βουτόγλου Κωνσταντίνα του

Ευστράτιου και της Πηνελόπης 
το γένος Μπλέντζα που γεννήθηκε στο

Χολαργό και κατοικεί στο Λονδίνο 
πρόκειται να παντρευτούν µε 

πολιτικό γάµο στο Προξενικό γραφείο 
Ελλάδας του Λονδίνου.

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.
ΤΗΛ. 210 5576204
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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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•Εργάτες Αποθήκης (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Ηλεκτρολόγοι Φορτηγών 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Οδηγοί Ε΄ κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Χειριστές ΚΛΑΡΚ 
(µε άδεια)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

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

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

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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