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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 20 Ιουνίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις η  θερµοκρασία 

έως 31  βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων

Παγκόσµια Ηµέρα Κυµατοδροµίας
(Σέρφινγκ)

Αγίου Μεθοδίου Ιεροµάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συµεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

ΜΑΝ∆ΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π. 
Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

(08:00-23:00)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. , Τσακάλωφ 11 & 

Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660
(08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος,
2105821897

∆∆ιιεεθθννέέςς  ΒΒρρααββεείίοο  σσττηηνν  οοµµάάδδαα  πποολλιιττιισσττιικκοούύ
ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  ττοουυ  11οουυ  ΓΓΕΕΛΛ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
για την ταινία «Το τραγούδι την περίοδο της κατοχής»

Τ
ο 2ο ∆ιεθν ές Βραβείο απέσπασε η οµάδα του
πολιτιστικού προγράµµατος του 1ου ΓΕΛ Ασπρ-
οπύργου για την  ταιν ία µε τίτλο «Το τραγούδι

την  περίοδο της κατοχ ής», διάρκειας 30 λεπτών , που
έλαβε µέρος στο ∆ιεθν ή Μαθητικό ∆ιαγων ισµό Οπτικο-
ακουστικής ∆ηµιουργίας «Τα σχ ολεία εκπέµπουν  στην
ΕΡΤ».

Το διαγων ισµό διοργάν ωσαν  η Εκπαιδευτική Ραδιοτ-
ηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευν ας και Θρη-
σκευµάτων  σε συν εργασία µε το Αρχ είο της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. , µε συµµετοχ ή σχ ολείων  όλων  των  εκπαιδευ-
τικών  βαθµίδων  της Ελλάδας και της Οµογέν ειας, δηµό-
σιων  και ιδιωτικών .

Όπως µας αν έφερε η κυρία Σκληρού Φαν ή, υπεύθυ-
ν η καθηγήτρια του πολιτιστικού προγράµµατος, η
ταιν ία είν αι έν α ιστορικό µουσικό ν τοκιµαν τέρ, που
βασικός στόχ ος του ήταν  ν α  γν ωρίσουν  οι µαθητές
πτυχ ές της ιστορικής περιόδου της κατοχ ής και ν α
καταν οήσουν  πως η ιστορική πραγµατικότητα αποτ-
υπών εται στην  τέχ ν η, µελετών τας και την  κοιν ων ική
της διάσταση, ιδιαίτερα στον  τοµέα της µουσικής.

Συµµετείχ αν  µαθητές και των  τριών  τάξεων  του
Λυκείου. 

Από Α’ Τάξη : Κοσµίδη Ιωάν ν α, Μίχ α Μαρία, Μουζά-
κα Γιώτα, Πουρουζίδου Μαρία, Σακίδη ∆αν άη, Σιδηρο-
πούλου Άν ν α, Σωπιάδου Αν αστασία 

Από Β’ Τάξη : Καπέν ης Χρήστος, Καψάλας Βασίλης,
Κρόκου Σοφία, Λιάκου Χρυσάν θη

Πέππα Μαρία, Στυλιαν όπουλος Ορέστης
Από Γ’ Τάξη : Κατηγιοράν ης Αλέξαν δρος, Μαραν -

τίδου Ελέν η, Παπαθαν ασίου Θοδωρής, Παυν έρη Αν α-
στασία, Σαµπάν ης Λάµπρος, Συµεων ίδης Αν δρέας 

Αρωγοί στην  προσπάθεια ήταν  και απόφοιτοι µαθη-
τές του Λυκείου. 

Η ταιν ία δηµιουργήθηκε σε λιγότερο από 4 µήν ες και
η απασχ όληση των  µαθητών  έγιν ε εκτός σχ ολικού
ωραρίου, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα µε µεγάλο εν θ-
ουσιασµό και συν έπεια.

Το ν τοκιµαν τέρ συµµετέχ ει επίσης στην  εκπαιδευτι-
κή δράση Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής ∆ηµιο-
υργίας  ‘Πες µας τη δική σου ιστορία’ της  Εκπαιδευτι-
κής  Ραδιοτηλεόρασης.  

Θα ακολουθήσουν : 
α. εκδήλωση απον οµής βραβείων
β. αν άρτηση στους διαδικτυακούς τόπους της

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Αρχ είου της
ΕΡΤ

γ. ειδική εκδήλωση παρουσίασης και προβολής της
ταιν ίας στον  Ασπρόπυργο και 

δ. προβολή της ταιν ίας από τις πλατφόρµες της ΕΡΤ
στο πλαίσιο ειδικής σειράς εκποµπών

Η κυρία Σκληρού ευχαρίστησε για τη συµβολή τους :
Τις οικογέν ειες Τσίγκου Ουραν ίας, Μουζάκα Κων -

σταν τίν ου, Παπαθαν ασίου Ευαγγέλου   για την  παρ-
αχ ώρηση του χ ώρου των  γυρισµάτων  

Σ
ε αν αµον ή για τα αποτελέσµατα του Κοιν ων ικού Τουρισµού
2019 από τον  ΟΑΕ∆ βρίσκον ται χ ιλιάδες οικογέν ειες. Σύµφων α
µε πληροφορίες  του Dikaiologitika News , τα προσωριν ά απο-

τελέσµατα αν αµέν εται ν α αν ακοιν ων θούν  είτε τη ∆ευτέρα 1η Ιουλίου,
είτε την  Τρίτη 2 Ιουλίου. 
Συγκεκριµέν α το συγκεκριµέν ο διήµερο θα αν αρτηθούν  στην  ιστο-

σελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr οι προσωριν οί πίν ακες ∆ικαιούχ ων
και Παρόχ ων  Τουριστικών  Καταλυµάτων  και Αποκλειοµέν ων  στο
πλαίσιο του Προγράµµατος Κοιν ων ικού Τουρισµού.
Οι ∆ικαιούχ οι και οι Πάροχ οι που κατέθεσαν  ηλεκτρον ική αίτηση

συµµετοχ ής θα έχ ουν  δικαίωµα υποβολής έν στασης κατά των  απο-
τελεσµάτων  των  προσωριν ών  Μητρώων  και Πιν άκων . Η έν σταση
υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρον ικό τρόπο µέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργαν ισµού.
Μετά την  ολοκλήρωση της εξέτασης των  εν στάσεων  και τη δηµοσίευση των  οριστικών  αποτελεσµάτων , η οποία

αν αµέν εται ν α ολοκληρωθεί µέχ ρι τις 20 Ιουλίου θα ξεκιν ήσει η υλοποίηση του προγράµµατος, το οποίο θα έχ ει
12µην η διάρκεια.  
Η διάρκεια διαµον ής των  δικαιούχ ων –ωφελουµέν ων  ορίζεται από µία έως πέν τε διαν υκτερεύσεις εν τός του χ ρο-
ν ικού διαστήµατος της ως άν ω παραγράφου, εν ώ προσαυξάν εται κατά πέν τε επιπλέον  διαν υκτερεύσεις για τους
δικαιούχ ους–ωφελούµεν ους που επιλέγουν τουριστικά καταλύµατα των  ν ήσων  Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω.

συνεχίζεται στη σελ. 4

Εν αναµονή των αποτελεσµάτων για τον
Κοινωνικό Τουρισµό βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες
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Σε ετοιµότητα βρίσκεται ο µηχανισµός της ∆ιεύθυ-
νσης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Φυλής
για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, όπως δια-

πιστώθηκε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε σήµερα Τρίτη 18
Ιουνίου, στο ∆ηµαρχείο στα Άνω Λιόσια, υπό την προε-
δρία του Αντιδηµάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Οικονοµάκη.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει
από κάθε φορέα και υπηρεσία µε σκοπό την πρόληψη,
αποτροπή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση κινδύνου
δασικών πυρκαγιών. Συζητήθηκαν επίσης ελλείψεις και
ζητήµατα που πρέπει άµεσα να αντιµετωπισθούν στο
πλαίσιο του σχεδίου αντιπυρικής προστασίας της περ-
ιοχής ενώ αποσαφηνίστηκαν οι ρόλοι και αρµοδιότητες
των φορέων ανά δράση µε στόχο τον καλύτερο συντονι

σµό. Από όλες τις πλευρές τονίστηκε εξάλλου ότι η
πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία και συζητήθηκαν
τρόποι ενίσχυσης των συντονισµένων προληπτικών
µέτρων, ενώ επισηµάνθηκε ο αστάθµητος παράγοντας
των επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων.

Ο Μιχάλης Οικονοµάκης από την πλευρά του ενηµέρ-
ωσε τους αρµόδιους φορείς για τις ενέργειες του ∆ήµου
Φυλής και υπογράµµισε το σηµαντικό ρόλο του συντονι-
σµού όλων των φορέων και δυνάµεων, εξαίροντας την
διαχρονικά καλή συνεργασία. «Έχει αποδειχθεί, µε βάση
την εµπειρία των προηγουµένων ετών, ότι για την αποτε-
λεσµατική αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκα-
γιών, απαιτείται συντονισµός και στενή συνεργασία
µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων», τόνισε.

Αυτός ήταν και ο σκοπός των δύο ασκήσεων ετοιµότ-
ητας που πραγµατοποιήθηκαν στον ∆ήµο Φυλής τον 

περασµένο Μάιο, µε την έναρξη της αντιπυρικής περι-
όδου.

Η πρώτη διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Πυρο-
σβεστική ∆ιοίκηση Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.∆.) και αφορούσε
άσκηση δασικής πυρκαγιάς µεγάλης έκτασης, µε την
κωδική ονοµασία «∆ια Πυρός 2019». 

Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Μαΐου, στη δασική
περιοχή «Αχλαδιά», πλησίον της Ιεράς Μονής Γενεσίου
της Θεοτόκου «Ντάρδιζας», παρουσία της Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη, του Αναπ-
ληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτη Φάµελλου, του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας Ιωάννη Ταφύλλη, του Αρχηγού του Πυρο-
σβεστικού Σώµατος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Ματθ-
αιόπουλου και του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
Τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης πυρκαγιών επί τάπητος στη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου 

ΚΚοοιιννέέςς  δδρράάσσεειιςς  ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ  ΕΕππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  --
εερργγααζζοοµµέέννωωνν  γγιιαα  τταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά

∆ύο βασικές διαπιστώσεις έκανε το κλιµάκιο του ΒΕΠ και αναλαµβάνει δράσεις ενηµέρωσης για τη λειτουργία των ΕΝΑΕ

Την  έν αρξη κοιν ών  δρά-
σεων  προς την  Κοµισιόν , τους
αρµόδιους πολιτικούς φορείς
και την  κοιν ή γν ώµη σχ ετικά
µε την  κατάσταση στα
«Ελλην ικά Ναυπηγεία» Α.Ε.
ξεκιν ά το Βιοτεχ ν ικό Επιµελ-
ητήριο Πειραιά µαζί µε τους
εργαζοµέν ους σ’ αυτά. Αυτό
συµφων ήθηκε στο πλαίσιο της
επίσκεψης που έκαν ε κλιµάκιο
του ΒΕΠ στις ν αυπηγικές
εγκαταστάσεις του Σκαραµαγ-
κά, την  Παρασκευή 14 Ιου-
ν ίου. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν
η άµεση εν ηµέρωση από τους
εκπροσώπους των  εργαζοµέ-
ν ων  για την  κατάσταση στην
επιχ είρηση, τα αιτήµατά τους και τις
προοπτικές ώστε ν α µην  κλείσει έν α
από τα µεγαλύτερα και αρτιότερα ν αυ-
πηγεία της Μεσογείου. 

Το κλιµάκιο του ΒΕΠ, µε επικεφαλής
τον  πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ.
Αν δριαν ό Μιχ άλαρο, επισκέφτηκε
όλους τους χ ώρους δουλειάς προκειµέ-
ν ου ν α εν ηµερωθεί για την  πραγµατική
κατάσταση στα «Ελλην ικά Ναυπηγεία»
Α.Ε. (ΕΝΑΕ) τόσο για την  απασχ όληση
των  εργαζοµέν ων , όσο και για τη
συν τήρηση και λειτουργία των  υπο-
δοµών . ∆ιαπιστώθηκε ότι οι εργαζόµεν οι
κάν ουν  τιτάν ιο αγών α ώστε ν α διατηρ-
ηθεί στο ακέραιος ο εξοπλισµός, τα
µηχ αν ήµατα και τα εργαλεία. 

Ταυτοχ ρόν ως, το κλιµάκιο του Επι-

µελητηρίου εν ηµερώθηκε αν αλυτικά για
την  υλοποίηση του προγράµµατος αν α-
βάθµισης υποβρυχ ίων  τύπου «214
ΑΙΡ» αλλά και τις δεσµεύσεις εκ µέρους
του Πολεµικού Ναυτικού για τη διατήρη-
ση ζων ταν ού παραγωγικού κυττάρου
στις εγκαταστάσεις των  ΕΝΑΕ. Επίσης
έγιν ε εν ηµέρωση για τις σχ έσεις και τη
συν εργασία των  «Ελλην ικών  Ναυ-
πηγείων » µε τους προµηθευτές τους,
πολλοί από τους οποίους είν αι επιχ ει-
ρήσεις – µέλη του Βιοτεχ ν ικού Επιµελ-
ητηρίου Πειραιά. 

Μετά την  ολοκλήρωση της επίσκεψης
διαπιστώθηκαν  δύο βασικά ζητούµεν α: 

Οι εργαζόµεν οι ζουν  σε πλήρη αβε-
βαιότητα από τις 8 Μαρτίου 2018 λόγω
της υπαγωγής τους σε καθεστώς ειδικής

διαχ είρισης. Οι πολιτικές αστοχ ίες
έχ ουν  οδηγήσει σε έν α ιδιότυπο αδιέξο-
δο εκατον τάδες εργαζοµέν ους και τις
οικογέν ειές τους που περιµέν ουν  ορι-
στική και δίκαιη λύση. Ως το τέλος αυτής
της κατάστασης στις αρχ ές Σεπτεµ-
βρίου, το ΒΕΠ σε συν εργασία µε τους
εργαζοµέν ους θα αν αλάβει πρωτοβου-
λίες εν ηµέρωσης προς την  Ε.Ε., την
κυβέρν ηση, τα κόµµατα και την  κοιν ή
γν ώµη.

Από την  εν ηµέρωση για τα προγράµ-
µατα που υλοποιούν ται για το Πολεµικό
Ναυτικό διαπιστώθηκε το υψηλό επίπε-
δο τεχ ν ογν ωσίας, επάρκειας και αποτε-
λεσµατικότητας του αν θρωπίν ου δυν α-
µικού των  «Ελλην ικών  Ναυπηγείων »
Α.Ε. Αυτό το άυλο κεφάλαιο αποτελεί το

αν ταγων ιστικό πλεον έκτηµα της
επιχ είρησης και µπορεί ν α χ αθεί αν
συν εχ ιστεί η αδράν εια, η οποία προ-
φαν ώς και εξυπηρετεί τον  εκτός
Ελλάδας «φθην ό» αν ταγων ισµό, στε-
ρών τας κεφάλαια και έν αν  ζωτικό
οικον οµικό κύκλο από τη χ ώρα µας.  

Ο πρόεδρος του Βιοτεχ ν ικού Επι-
µελητηρίου Πειραιά κ. Αν δριαν ός
Μιχ άλαρος δήλωσε στους δηµοσιο-
γράφους τα ακόλουθα: 

«Το ΒΕΠ βρέθηκε σήµερα στις
εγκαταστάσεις των  ‘Ελλην ικών  Ναυ-
πηγείων , στον  Σκαραµαγκά, απο-
δεικν ύον τας τη βούλησή του ν α
σταθεί δίπλα στις επιχ ειρήσεις και
τους εργαζοµέν ους. Αφουγκραστήκα-
µε την  αγορά αλλά και την  κοιν ων ία
γι’ αυτό και λάβαµε αυτήν  την  πρω-

τοβουλία. 
»Σήµερα διαπιστώσαµε ότι εδώ

υπάρχ ει έν ας κοιµώµεν ος και λαβωµέ-
ν ος ν αυπηγικός γίγαν τας που θα µπορ-
ούσε ν α προσελκύσει δουλειές, ν α
εξυπηρετήσει πλοία όλων  των  κατηγορ-
ιών , ακόµα και πολλά απ’ αυτά που
διέρχ ον ται από τον  Πειραιά και χ ρειά-
ζον ται επισκευές µικρής ή µεγαλύτερης
κλίµακας. Αν τ’ αυτών , µια σειρά κακών
πολιτικών  χ ειρισµών  έχ ουν  θέσει εκα-
τον τάδες εργαζοµέν ους σε µια ιδιότυπη
οµηρία, από την  οποία επωφελούν ται
ξέν οι αν ταγων ιστές και µεγάλα συµφέρ-
ον τα που θα ήθελαν  ν α έχ ει µπει λου-
κέτο στα ΕΝΑΕ. 

Συνεχίζεται στη σελ. 11

Συνεχίζεται στη σελ. 8
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Τους απόφοιτους µαθητές Γιώργο Μουζάκα, Ράν ια Παπαθαν ασίου,
Σωτήρη Πέππα, Γιώργο Σαββουλίδη και Γιώργο Α. Τσίγκο

Την  κα Γεωργάκη Αν αστασία καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και ∆ιευθύν τρ-
ια του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής Τεχ ν ολογίας του τµήµατος
Μουσικών  Σπουδών  του ΕΚΠΑ, τον  κο Κατσαν τών η Κων σταν τίν ο
και τον  κο Σταµατογιάν ν η Γιάν ν η για την  ηχογράφηση στο Εργα-
στήριο Μουσικής  Ακουστικής Τεχ ν ολογίας  του τµήµατος Μουσικών
Σπουδών  του ΕΚΠΑ 

Την  Εκπαιδευτική Τηλεόραση και  το Αρχ είο της ΕΡΤ  για την  παρ-
αχ ώρηση ψηφιακού υλικού (βίν τεο, φωτογραφίες)  και  

Την  Προϊσταµέν η του Τµήµατος της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρα-
σης & Ψηφιακών  Μέσων  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κα Παπαδηµητρίου Σοφία για
τη δυν ατότητα συµµετοχ ής της οµάδας  σε τέτοιες δράσεις. 

Τέλος η κυρία Σκληρού συν εχ άρη ν υν  και πρώην  µαθητές/τριες του
1ου ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για αυτήν  την  ξεχ ωριστή διάκριση, τους
ευχ αρίστησε για την  εν έργεια που της δίν ουν  ν α συν εχ ίσουν  όλοι
µαζί την  προαγωγή πολιτισµού και ευχ αρίστησε όσους περιέβαλλαν
µε αγάπη και εκτίµηση αυτήν  τη δηµιουργική δράση.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Λόγω έξαρσης της εγκληµατικότητας

Οι εισαγγελείς µε αλεξίσφαιρα
γιλέκα;

Ηέξαρση της εγκληµατικότητας κι η ανοµία οδηγεί πλέον τους εισαγγε-
λείς να φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα! Το αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνοµίας µε έγγραφο που συντάχθηκε προ µερικών ηµερών κι απο-

καλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» αποφασίζει την υλοποίηση ειδικού προγράµµατος
εκπαίδευσης και προστασίας των δικαστικών λειτουργών που ακολουθούν τις
κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και κινδυνεύουν πλέον από τις αντιδράσεις αδίστακτων
κακοποιών αλλά και ανεξέλεγκτων αντιεξουσιαστών!

Κι ανάµεσα στα άλλα στο έγγραφο προσδιορίζεται ότι οι εισαγγελείς θα φορ-
ούν αλεξίσφαιρα γιλέκα αντίστοιχα αυτών που φοράνε τα ΕΚΑΜ για ν' απο-
φύγουν µοιραίους τραυµατισµούς…

Σε τροχιά εκτέλεσης έχει εισέλθει
ένα σηµαντικό αναπτυξιακό έργο για
τον ∆ήµο Ύδρας, µε χρηµατοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής. 

Συγκεκριµένα, η Περιφερειάρχης
Αττικής Ρένα ∆ούρου υπέγραψε τη
Σύµβαση για το έργο «Αποκατάστα-
σης κρηπιδωµάτων σε όλο το λιµάνι
της Ύδρας», προϋπολογισµού
765.000 ευρώ (µε ΦΠΑ).

Αντικείµενο του έργου είναι η εκτέ-
λεση εργασιών ενίσχυσης και επισ-
κευής του προσήνεµου µώλου
καθώς και  του εσωτερικού κρη-
πιδώµατος, κατασκευής δεστρών και
ξύλινου διαδρόµου του µώλου για
την πρόσδεση και εξυπηρέτηση των
τουριστικών σκαφών.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί  οι
εργασίες αποκατάστασης των υφάλων
σπηλαιώσεων και της ενίσχυσης του

µετώπου των κρηπιδωµάτων του
επιβατικού λιµένα της Ύδρας, έργο
προϋπολογισµού 287.500 ευρώ.
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Ύδρας µε την αρ. 21/2019 απόφασή
του, ζήτησε την παύση των εργασιών
του συγκεκριµένου έργου για τη θερ-
ινή περίοδο και την επανεκκίνηση
αυτών κατά το τέλος του µηνός Οκτω-
βρίου 2019. 

Με την επανεκκίνηση του έργου θα
εκτελεστούν οι εργασίες αναδιαµόρφ-
ωσης της χερσαίας ζώνης των κρηπι-
δωµάτων, και συγκεκριµένα καθαίρε-
ση πλακοστρώσεων - λιθοστρώσεων
και ανωδοµών χερσαίας ζώνης, απο-
κατάσταση του ανακουφιστικού
πρίσµατος και των επιχώσεων όπου
απαιτηθεί, σκυροδέτηση ανωδοµών -
διαµόρφωση τελικής επιφάνειας µε
λιθοστρώσεις καθώς και αποκατάστα-
ση υφιστάµενων ελαστικών προσκρ-
ουστήρων.

Αναβαθµίζεται το λιµάνι της Ύδρας, 
µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

µαθητές και απόφοιτοι του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου, από παλιότερη µουσική εκδήλωση στη Σύρο 

Με οδηγό την αγάπη για τις τέχνες 



Σ
ύµφωνα µε ανακοίνωση της TITAN
Cement International SA («TCI»),
λήφθηκαν  όλες οι απαιτούµεν ες

κανον ιστικές εγκρίσεις για την  έναρξη της
περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δηµό-
σιας πρότασης που υπέβαλε στις 16 Απρ-
ιλίου 2019 για την  απόκτηση του συνόλου
των κοινών και προνοµιούχων µετοχών
(«Μετοχές TΙΤΑΝ») τις οποίες έχει εκδώσει
η A.E. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ («TΙΤΑΝ» ή «Εται-
ρία»), έναντι νέων κοινών µετοχών που
θα εκδοθούν  από την  TCI µε σχέση ανταλ-
λαγής µία Μετοχή TCI για κάθε µία Μετοχή
ΤΙΤΑΝ («∆ηµόσια Πρόταση»). 

Η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας
Πρότασης διαρκεί από τις 19 Ιουνίου
έως τις 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 2 µ.µ.
(ώρα Ελλάδος) («Περίοδος Αποδοχής»). 

Ως ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την
επιτυχή έκβαση της ∆ηµόσιας Πρότασης
τίθεται το 75%, το οποίο πρέπει να επι-
τευχθεί και για τις δύο κατηγορίες των
Μετοχών  ΤΙΤΑΝ (κοιν ές και προν ο-
µιούχες).

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΙΤΑΝ
εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη
∆ηµόσια Πρόταση.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΙΤΑΝ αποφ-
άσισε οµόφωνα να εκφράσει την  απόλυτη
στήριξή του στη ∆ηµόσια Πρόταση, η οποία
είναι προς το συµφέρον  της Εταιρίας και
των µετόχων της («Μέτοχοι»), διότι: 

• ∆ιευκολύνει την  ανάπτυξη της 

Εταιρίας και του Οµίλου ΤΙΤΑΝ και δηµιο-
υργεί προϋποθέσεις για µακροπρόθεσµη
βελτίωση της κερδοφορίας και των  οικονο-
µικών του αποτελεσµάτων,

• Εν ισχύει την  ανταγων ιστικότητα
του Οµίλου ΤΙΤΑΝ, διευρύνοντας τις πηγές
άντλησης κεφαλαίων και βελτιώνοντας την
πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
και το διεθνές τραπεζικό σύστηµα, µε ευνοϊ-
κότερους όρους δανεισµού,

• Ωφελεί τους Μετόχους αφού εισάγει
τον  Όµιλο ΤΙΤΑΝ δια της TCI σε ένα µεγάλο
διεθνές χρηµατιστήριο στο κέν τρο της
Ευρώπης, το οποίο προσφέρει πρόσβαση
σε ευρύτερη βάση διεθνών επενδυτών και
εν ισχύει τη ρευστότητα και εµπορευσιµότ-
ητα των µετοχών, και

• Εν ισχύει το διεθνή χαρακτήρα
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του
Οµίλου ΤΙΤΑΝ.

Τι πρέπει να κάνουν  οι Μέτοχοι που
επιθυµούν  να αποδεχθούν  τη ∆ηµόσια
Πρόταση.

Όσοι επιθυµούν  να αποδεχθούν  τη
∆ηµόσια Πρόταση καλούνται να: 

• Μελετήσουν  το εγκεκριµένο από 

την  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφορ-
ιακό ∆ελτίο της ∆ηµόσιας Πρότασης που
είναι διαθέσιµο δωρεάν  σε έντυπη µορφή
στα υποκαταστήµατα της Alpha Bank σε
όλη την  Ελλάδα, και σε ηλεκτρον ική µορφή
στις ιστοσελίδες:  (i) της Αlpha Bank
(https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependu-
seis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-
deltia),  (ii) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/pub-
licproposals), (iii) του Χρηµατιστηρίου Αθη-
νών (www.helex.gr/el/web/guest/company-
prospectus), και (iv ) του συµβούλου της
TCI, HSBC France
(www.business.hsbc.gr). 

Επίσης, το Πληροφοριακό ∆ελτίο έχει ανα-
ρτηθεί σε ηλεκτρον ική µορφή στην  ιστο-
σελίδα της ΤΙΤΑΝ
(http://ir.titan.gr/el/gatepost2019). 

• Μελετήσουν  το Εν ηµερωτικό
∆ελτίο (Prospectus) της TCI σε σχέση µε τη
δηµόσια προσφορά και την  εισαγωγή των
µετοχών της στο Euronext Βρυξελλών και
στο Euronext Παρισίων  και το Συµπλήρωµα
αυτού (Supplement), τα οποία έχουν  εγκρ-
ιθεί από τη βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηµα-

τοοικονοµικών  Υπηρεσιών  και Αγορών
(Financial Serv ices and Markets Authority ).
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, το Συµπλήρωµα  και
µετάφρασή τους στα ελλην ικά είναι διαθέσι-
µα στην  ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/com-
panies-new-listings) και στην  ιστοσελίδα της
ΤΙΤΑN (http://ir.titan.gr/el/gatepost2019).

• Να απευθυνθούν  στον  χειριστή
του λογαριασµού αξιών  τους (τράπεζα,
ανώνυµη εταιρία παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών  ή άλλου τύπου επιχείρηση
επενδύσεων) στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων,
όπου είναι καταχωρηµένες οι Μετοχές
ΤΙΤΑΝ που κατέχουν , εξουσιοδοτώντας
τον  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
προς αυτό το σκοπό. 

Εναλλακτικά, µπορούν  να απευθυνθούν
αυτοπροσώπως, ή µέσω εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου, σε οποιοδήποτε υποκατά-
στηµα της Alpha Bank στην  Ελλάδα, προσ-
κοµίζοντας τα έγγραφα που περιγράφονται
στο κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού ∆ελτίου.

Σηµειών εται ότι οι κάτοχοι Μετοχών
ΤΙΤΑΝ που αποδέχθηκαν  την  προη-
γούµενη  δηµόσια πρόταση της TCI της
18ης Οκτωβρίου 2018 και επιθυµούν  να
αποδεχθούν  και τη νέα δηµόσια πρόταση
της 16ης Απριλίου 2019, θα χρειαστεί να
επαναλάβουν  τη σχετική διαδικασία απο-
δοχής. Περαιτέρω πληροφορίες για τον
τρόπο αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης
δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από την  Alpha Bank στο τηλέφωνο 210
3265511.
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Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµα-
τείων Εργαζοµένων στα ΚΕΠ
(Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκήρυξε απεργία
διαρκείας των υπαλλήλων στα ΚΕΠ
από την Παρασκευή 21/06/2019 µε

την κινητοποίηση να αφορά αποκ-
λειστικά την αποχή από τα καθή-
κοντα έκδοσης και µεταβολής
στοιχείων ΑΜΚΑ µε εξαίρεση την
απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα.

Η απεργία στα ΚΕΠ και ειδικότερα
η αποχή από τις διαδικασίες που
αφορούν τον ΑΜΚΑ των πολιτών,
αναµένεται να προκαλέσει πολλά
προβλήµατα στους πολίτες µε κύριο
αυτό των παιδικών σταθµών ΕΣΠΑ
και το πρόγραµµα που έχει προκ-
ηρύξει η ΕΕΤΑΑ.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την
πρόσκληση είναι υποχρεωτική η

προσκόµιση µέσω φακέλου της
εκτύπωσης των στοιχείων ΑΜΚΑ των
δυνητικά ωφελούµενων παιδιών και
βρεφών. 

Σε πολλές περιπτώσεις ήδη, χρειά-
ζεται η επικαιροποίηση των
στοιχείων όπου και οι αιτούντες
καλούνται να προσέλθοιυν στα ΚΕΠ
για την διευθέτηση αυτή.

Η παραπάνω περίπτωση θα είναι
ένα από τα πολλά προβλήµατα που
θα προκληθούν απο την απεργία
διαρκείας των υπαλλήλων των ΚΕΠ,
αφού ο ΑΜΚΑ πλέον είναι απαρ-
αίτητο δικαιολογητικό, σχεδόν στο

σύνολο των πολιτικών κοινωνικής
πρόνοιας.

Αποτέλεσµα θα είναι οι ενδιαφερό-
µενοι πολίτες να πρέπει να απευθυ-
νθούν στις αρµόδιες υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ. 

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ σε µία κιν-
ητοποίηση που µόνο δίκαια µπορεί
να χαρακτηριστεί ζητούν ένα νέο
ρυθµιστικό πλαίσιο απόδοσης και
µεταβολής των στοιχείων του ΑΜΚΑ,
ώστε να αποσυµφορηθούν οι υπηρ-
εσίες τους και να υπάρχει καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.

Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης της TITAN Cement International SA 
προς τους µετόχους της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ 

• Πλήρης στήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ
• ∆ιάρκεια της Περιόδου Αποδοχής: 19 Ιουνίου - 17 Ιουλίου 2019             

Απεργία στα ΚΕΠ: Για ποιες διαδικασίες δεν θα εξυπηρετούν τους πολίτες
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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

Αναβιώνουµε την παράδο-
ση και γλεντάµε Ελληνικά

Παίζουν οι µουσικοί:
Κώτσικας ∆ηµήτρης κλα-
ρίνο
Κώτσικας Γιώργος βιολί
Αγγελόπουλος Νίκος
λαούτο
Κώτσικας Θανάσης κρου-
στά
Γάκος Ηλίας τραγούδι

Συµµετέχει η χορωδία παρ-
αδοσιακού

τραγουδιού της Ένωσης
Ηπειρωτών
Βύρωνα ‘’Ο Άγιος Γεώρ-
γιος’ ’
Συµµετέχουν τα χορευτικά:
Θεσσαλική Ένωση
Θριασίου Πεδίου
Πανθεσσαλικός Σύλλογος
Λαυρίου
Σύλλογος Βαθυλακκιωτών
Καρδίτσας
Σύλλογος Θεσσαλών
Φυλής Ρ.Φεραίος
Σύλλογος Θεσσαλών Νέας
Ιωνίας

Σύλλογος Θεσσαλών Γαλα-
τσίου
Σύλλογος Θεσσαλών Χαϊδα-
ρίου

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019
στις 8:30 µ.µ.ΠΛΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
�.Θα ‘χρονταν η αράδα
σου
για να σε προξενέψουν,
άλλοι τ’  αποφασίζανε
πότε θα σε παντρέψουν�.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ «Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ»ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ «Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ»

4ο Θεσσαλικό Αντάµωµα
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 8:30 Μ.Μ.

O
Με λι σ σ ο κ ο µ ι κ ό ς - Σ ύ λλο γο ς
«ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α
ΠΑΡΝΗΘΟΣ», θα υλοποιήσει στις

ΑΧΑΡΝΕΣ στην  αίθουσα ΤΟΥ ΚΑΠΗ
∆ηµ. Κοιν ότητας ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ,
στην  οδό ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 217 ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, εκπαίδευση
Μελισσοκοµίας. 
Η εκπαίδευση θα είν αι τριήµερη,
συν ολικής διάρκειας 15 ωρών
ταχ ύρρυθµη  στο πλαίσιο του Εθν ικού
Προγράµµατος του ΥΠΑΑΤ 1.3 θα
πραγµατοποιηθεί στις 21-24-25
Ιουν ίου/2019 τις απογευµατιν ές ώρες,
16.00 -21.00 και µπορούν  ν α πάρουν
µέρος µελισσοκόµοι κάτοχ οι
µελισσοκοµικού βιβλιαρίου.
Μελισσοκόµοι που δεν  έχ ουν

µελισσοκοµικό βιβλιάριο, δύν αται ν α
παραστούν  στην  εκπαίδευση, σε
περίπτωση που οι θέσεις δεν
συµπληρωθούν  από εν διαφερόµεν ους
κατόχ ους µελισσοκοµικού βιβλιαρίου. 
Η εκπαίδευση περιλαµβάν ει τις κάτωθι
θεµατικές εν ότητες:
• Παραγωγή σύν θετων
προϊόν των  µε βάση τα προϊόν τα της
κυψέλης 9(πχ  καλλυν τικά ,προϊόν τα
διατροφής, φάρµακα κλπ)
• Μελισσοκοµικά φυτά
• -Τυποποίηση
– Εµπορία
– Προώθηση
• Σήµαν ση των  µελισσοκοµικών
προϊόν των  
Εισηγητής θα είν αι ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΜΠΕΚΑΣ Τεχ ν ολόγος  Γεωπον ίας  MSc
Αιτήσεις συµµετοχ ής θα γίν ον ται
δεκτές, µε την  κατάθεση του
Μελισσοκοµικού βιβλιαρίου. 
Για την  εκπαίδευση στο Μελισσοκοµικό-
Σύλλογο ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α
ΠΑΡΝΗΘΟΣ πληροφορίες στο τηλ.

6980510924
Την  εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν
30 άτοµα και για το λόγο αυτό για την
επιλογή των  συµµετεχ όν των  θα τηρηθεί
η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της
αίτησης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Εκπαίδευση Μελισσοκοµίας στις Αχαρνές 
στις 21-24-25 Ιουνίου 2019 
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Μπαράζ 50.500 θερινών ελέγχων από την ΑΑ∆Ε
Το 85% των ελέγχων θα γίνονται εντός της επαγγελµατικής εγκατάστασης. Επίσης το

70% των ελέγχων θα γίνονται εκτός της χωρικής αρµοδιότητας των ελεγκτών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θερ-
ινό πρόγραµµα ελέγχων της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Εσόδων. 

Σύµφωνα µε το επιχειρη-
σιακό σχέδιο θα πραγµατοποι-
ηθούν 50.500 φορολογικοί
έλεγχοι µέχρι και τις 31 Οκτω-
βρίου.

Σύµφωνα µε κύκλους της
ΑΑ∆Ε το 85% των ελέγχων θα
γίνονται εντός της επαγγελµατι-

κής εγκατάστασης. Επίσης το
70% των ελέγχων θα γίνονται
εκτός της χωρικής αρµοδιότ-
ητας των ελεγκτών. 

∆ηλαδή, για παράδειγµα,
ελεγκτές της ∆.Ο.Υ. Λάρισας θα
διενεργούν ελέγχους σε
επιχειρήσεις της Θεσσα-
λονίκης.

Έµφαση δίνεται σε επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται
στην εστίαση και τον τουριστικό

τοµέα. 
Οι έλεγχοι θα γίνονται καθ-

ηµερινά, ακόµη και κατά τις
αργίες, τις πρωινές, τις απογε-
υµατινές και τις βραδινές ώρες.

Κατά το φορολογικό έλεγχοι
οι εφοριακοί θα ελέγχουν εάν
οι επαγγελµατίες εκπληρώνουν
τις φορολογικές τους υποχρ-
εώσεις, τηρούν τα βιβλία,
εκδίδουν αποδείξεις και  τα
υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία.

Β' Εκλογική Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Κουµπούρης ∆ήµος, 
π ρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπ ονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ
Μενιδιάτη Αλέκα, 
αυτοαπασχολούµενη στο Εµπόριο
Μπακάλης ∆ηµήτρης, 
αυτοαπασχολούµενος σε οικοδοµικές κατασ-
κευές
Παπαδάτου Αγγελική, 
καρδιολόγος στο Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο
Υγείας
Παπασταύρου Κύριλλος,
µέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, διευθυντής του
«Ριζοσπάστη»
Χριστίδης Σταύρος, 
εργαζόµενος στα ΕΛΠΕ, µέλος του ∆Σ του Εργ.
Κέντρου Ελευσίνας

Εκτός λειτουργίας το TAXISnet
σήµερα Πέµπτη

Εκτός λειτουργίας θα τεθεί σήµερα Πέµπτη 20 Ιου-
ν ίου το TAXISnet για κάποιο διάστηµα.

Συγκεκριµέν α, λόγω εργασιών  αν αβάθµισης των  δια-
δικτυακών  υπηρεσιών , το TAXISnet θα δε θα λειτουρ-
γεί την  Πέµπτη 20 Ιουν ίου 2019 από 07:00 έως 08:00
π.µ.

««««ΤΤΤΤοοοο    ΧΧΧΧααααµµµµόόόόγγγγεεεελλλλοοοο    ττττοοοουυυυ    ΠΠΠΠααααιιιιδδδδιιιιοοοούύύύ»»»»
Εγκαινιάστηκε χώρος δηµιουργικής απασχόλησης ανηλίκων µε την σηµαντική
πρωτοβουλία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά

Τα εγκαίν ια ειδικά διαµορφωµέν ου χ ώρου ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης Αν ηλίκων  πραγµατοποιήθηκαν  την  Παρ-
ασκευή 14 Ιουν ίου 2019 στην  Εισαγγελία Πρωτοδικών  Πειραιά. Στόχ ος της δηµιουργίας του συγκεκριµέν ου

χ ώρου αποτελεί η προώθηση διαδικασιών  φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύν ης, λαµβάν ον τας υπόψη τις αν άγκες,
την  ευαισθησία και την  ευαλωτότητα των  παιδιών .

Ο χ ώρος στεγάζεται στον  4ο όροφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Πειραιά. Από έν α τυπικό, απρόσωπο γραφείο
µετατράπηκε µε έµπν ευση και µεράκι από τους αν θρώπους του οργαν ισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» σε έν αν
χ ώρο πολύχ ρωµο, φωτειν ό, εξοπλισµέν o µε παιχ ν ίδια, παραµύθια και ψυχ ο-παιδαγωγικό υλικό. Πρόκειται για µια
όµορφη παιδική γων ιά µε χ ρώµα και φως, κατάλληλη ν α φιλοξεν ήσει τους µικρούς µας επισκέπτες. Η λειτουργία
του χ ώρου ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης Αν ηλίκων  στην  Εισαγγελία Πρωτοδικών  Πειραιά αποτελεί µια αποτελε-
σµατική πρακτική σε διεθν ές επίπεδο, µον αδική για τα ελλην ικά δεδοµέν α.

Στην  εκδήλωση παρευρέθησαν  η Αξιότιµη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξέν η ∆ηµητρίου Βασιλοπούλου, η
Προϊσταµέν η Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Πειραιά κ. Αν θούλα Μπούµπα, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Οργαν ισµού «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαν ν όπουλος, δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, διοικητικό προσωπικό και
υποστηρικτές της εν έργειας.



Η συνέχεια από τη σελ. 3

»Είµαστε εδώ, αλληλέγγυοι στον  αγώνα
των  εργαζοµένων  στο όνοµα των  βιο-
τεχν ιών  και της κοινων ίας που δραστηρ-
ιοποιούν ται χάρη στη λειτουργία των  ναυ-
πηγείων . Για το λόγο αυτό αναλαµβάνουµε
πρωτοβουλία ενηµέρωσης των  αρµόδιων
∆ιευθύνσεων  της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, της κυβέρνησης και των  κοµµάτων ,
αλλά και των  εκπροσώπων  της ελληνόκ-
τητης ναυτιλίας. 

»Η προοπτική επαναλειτουργίας των
ΕΝΑΕ σε συνεργασία µε τα µικρότερα
ναυπηγεία που λειτουργούν  στην  ευρύτε-
ρη περιοχή του Πειραιά δεν  µπορεί να
περιοριστεί µόν ο στην  επισκευαστική
δραστηριότητα αλλά και στη ναυπήγηση
νεότευκτων  πλοίων , τόσο επιβατηγών
όσο και άλλων  τύπων . 

»Αυτή είναι η θέση µας και µπορούµε
να το αποδείξουµε χάρη στην  επάρκεια
και την  αποτελεσµατικότητα των  εργαζο-
µένων  που είδαµε σήµερα τι µπορούν  να
κάνουν  προς όφελος της εθν ικής οικο-
νοµίας. Όταν  µιλάµε για ανάπτυξη και
προσέλκυση επεν δύσεων , πρέπει ν α
σκεφτόµαστε τον  καθηµερινό αγώνα των
εργαζοµένων  στα ΕΝΑΕ αλλά και τα έργα
τους. Θα ακούσατε ότι το Υ/Β «Παπαν ι-
κολής» (S-120) βραβεύθηκε ως το πιο
φιλικό σκάφος του Στόλου προς το περι-
βάλλον . 

»Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η
παράδοση του Υ/Β «Παπαν µικολής»
έγιν ε εδώ στον  Σκαραµαγκά χάρη στη
δουλειά των  εργαζοµέν ων . Αν  δεν
υπήρχε το εξειδικευµέν ο προσωπικό
όλων  των  κατηγοριών  δεν  θα µιλούσαµε
σήµερα για ένα από τις πιο σύγχρονες
µονάδες του Στόλου, έχον τας από την
κατασκευή του πρόβλεψη για φιλική προς
το περιβάλλον  συµπεριφορά, µειωµένο

θερµικό αποτύπωµα κατά την  πλεύση και
τη χρήση υπερσύγχρονων  αισθητήρων .
Όσοι λοιπόν  διαχειρίζον ται το πολιτικό
κόστος, ας αν αλογιστούν  πόση ζηµιά
κάνουν  αφήνον τας τα ΕΝΑΕ στην  «εν τα-
τική» χωρίς εµπορικές δραστηριότητες.

»Επισηµαίνω προς κάθε  κατεύθυνση
ότι το ΒΕΠ στηρίζει έµπρακτα τη ναυ-
πηγική βιοµηχαν ία και θα συνεχ ίσει αυτές
τις δράσεις µε επισκέψεις στην  Ελευσίνα,
το Πέραµα και τη Σαλαµίνα».  

Ο πρόεδρος των  εργαζοµέν ων  στα
ΕΝΑΕ κ. Βασίλης Καρακίτσος σηµείωσε:

«Η υποµονή και η αν τοχή των  εργαζο-
µένων  έχει εξαν τληθεί. Εµείς και οι οικογέ-
ν ειές µας βιώνουµε µια περιπέτεια από το
2008 εξαιτίας κακώς χειρισµών  και αν ε-
πάρκειας ορισµέν ων  που θέλουν  ν α
παίρνουν  πολιτικές αποφάσεις, αλλά δεν
υπολογίζουν  και δεν  αναλαµβάνουν  το
πολιτικό κόστος. 

»Τώρα λοιπόν  έχει έρθει η ώρα της αλήθ-
ειας κι αυτό αποδεικν ύει η σηµεριν ή
επίσκεψη του Βιοτεχν ικού Επιµελητηρίου
Πειραιά. Ζητούµε πολιτική βούληση και
αρωγή. Να τελειώσουµε µε τις υποσχέσεις. 

»Εξ ονόµατος των  εργαζοµένων  κρούω
τον  κώδωνα του κινδύνου. Πρέπει να
βρεθεί άµεσα βιώσιµη λύση για τα ΕΝΑΕ
ώστε να λειτουργήσει προς όφελος της
επιχείρησης, της εθν ικής οικονοµίας και
της κοινων ίας. 

»Η επενδυτική άπν οια στέρησε δουλει-
ές, καταδίκασε τους εκπαιδευµένους άνε-
ργους, επιδείνωσε τις δανειακές επισφά-
λειες. 

Εµάς που δουλεύουµε και πληρώνουµε
τιµωρούν  το πολιτικό σύστηµα και οι
«δαν ειστές», που ευθύν ον ται για τη
διαχείριση της κρίσης στη χώρα και την
εφαρµογή των  κάθε λογής «µνηµον ίων»!
Όλα αυτά έχουν  επιπτώσεις στη χώρα και
στην  επιχειρηµατικότητα».  

8-θριάσιο Πέµπτη 20 Ιουνίου 2019

Μέτρα για την παραβατικότητα στα σχολεία 
µε αφορµή την επέτειο από τη δολοφονία του µικρού
Μάριου ζητά η Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων-Φυλής

Τα ΕΝΑΕ στην «εντατική» χωρίς εµπορικές δραστηριότητες.
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Ο υποψήφιος Βουλευτής ∆υτικής Αττικής της Ν∆, 
Σταµάτης Πουλής στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων 

Τ
ο Κέντρο Υγείας Μεγάρων επισκέφθηκε ο
υποψήφιος Βουλευτής ∆υτικής Αττικής
Νέας ∆ηµοκρατίας, Σταµάτης Πουλής.

Ο Σταµάτης Πουλής κατήγγειλε πρώτος και
διαπίστωσε και από κοντά πως το Κέντρο Υγείας
Μεγάρων λειτουργεί µε νέο ωράριο (υπο)λειτο-
υργίας, και συγκεκριµένα ∆ευτέρα µε Παρασκευή
και ώρες 08.00-15.00!

«Πρόκειται για απόδειξη της ανευθυνότητας και
της ανικανότητας του Υπουργείου Υγείας και
συγκεκριµένα των αρµόδιων Υπουργών Ξανθού
και Πολάκη να εξασφαλίσουν ποιοτικές υπηρεσίες
πρωτοβάθµιας Υγείας στους κατοίκους της ∆υτι-
κής Αττικής. Για τον κ. Πολάκη, οι κάτοικοι των
Μεγάρων καλούνται να αρρωστήσουν µόνο ∆ευ-
τέρα µε Παρασκευή και από τις 08.00 έως τις 3 το
µεσηµέρι! Ντροπή και µόνο ντροπή. Το Κέντρο
Υγείας Μεγάρων λειτουργεί µε 2 µόνο γιατρούς
ενώ µε βάση το οργανόγραµµα προβλέπονται 10
οργανικές θέσεις γιατρών. Με άλλα λόγια 80%
υποστελέχωση τα τελευταία 4 χρόνια διακυβέρν-
ησης ΣΥΡΙΖΑ! Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια τόσο
στη διευθύντρια του ΚΥ κ. Αικατερίνη Κορακίδου
όσο και στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προ-

σωπικό, µε το οποίο είχα την ευκαι-
ρία να συζητήσω για τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν, για την τιτάνια
προσπάθεια να κρατήσουν το Κέντρο
Υγείας όρθιο.

Με Κυβέρνηση Νέας ∆ηµοκρατίας,
οι κάτοικοι της ∆υτικής Αττικής θα
αποκτήσουν και πάλι το αυτονόητο.
Πρόσβαση σε πλήρεις και ποιοτικές
υπηρεσίες Υγείας και Περίθαλψης
µε άµεση νοµοθετική πρωτοβουλία
που θα αποκαταστήσει την λειτουρ-
γικότητα των Κέντρων Υγείας και θα
συµπληρώσει τις κενές οργανικές
θέσεις µέχρι και στο τελευταίο Κέν-
τρο Υγείας», δήλωσε µεταξύ άλλων ο
Σταµάτης Πουλής. 

Εκδήλωση στη µνήµη των 5
εκτελεσθέντων Πατριωτών από

τους Γερµανούς

∆ιοργανώνει ο ∆ήµος Μάνδρας 
– Ειδυλλίας στις Ερυθρές

Εκδήλωση στη µν ήµη των  5 εκτελεσθέν των , στις
Ερυθρές, Πατριωτών  από τους Γερµαν ούς  διορ-
γαν ών ει ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών  την
Κυριακή 23 Ιουν ίου 2019 στις 11 το πρωί στο Μν ήµειο
επί της πλατείας Κ. Σταµούλη.
Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας - Ερυθρών  και ο Όµιλος
Κριεκουκιωτών  Φίλων  του Ελάτου σας προσκαλούν  ν α
παραβρεθείτε την  Κυριακή 23 Ιουν ίου 2019 και ώρα
11.00π.µ. στο Μν ηµείο που βρίσκεται στο χ ώρο της
Πλατείας Κ. Σταµούλη, όπου θα τελεστεί επιµν ηµό-
συν η δέηση στη µν ήµη των  πέν τε (5) εκτελεσθέν των
Πατριωτών   από τους Γερµαν ούς κατακτητές στις 28
Μαΐου 1944.

Η Πρόεδρος
Φιλία Λούκου
Η ∆ήµαρχ ος 

Ιωάν ν α Κριεκούκη

Με απόφαση Πολάκη οι κάτοικοι 
των Μεγάρων καλούνται να αρρωστήσουν στο

διάστηµα 08.00-15.00!
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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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Συνεχίζεται  από τη σελ.  3Συνεχίζεται  από τη σελ.  3

Η δεύτερη διοργανώθηκε από τον ∆ήµο Φυλής υπό
τους Αντιδηµάρχους Μιχάλη Οικονοµάκη και Σπύρο
Μπρέµπο, σε συνεργασία µε τον 10ο Πυροσβεστικό
Σταθµό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το ∆ασαρχείο και
τον ΣΥΝΠΑ, και πραγµατοποιήθηκε στις 15 Μαΐου. Η
άσκηση, η πρώτη του είδους της πανελλαδικά, αφορούσε
στην οργανωµένη αποµάκρυνση κατοίκων από την περ-
ιοχή Κιάφα Πίνη κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργά-
νου Πολιτικής Προστασίας συµµετείχαν εκπροσωπώντας
το 10ο Πυροσβεστικό Σταθµό ο Υποδιοικητής – Αντιπύρ-
αρχος Σωκράτης Γιαννόπουλος και ο Προϊστάµενος του
Γραφείου Κίνησης - Πυρονόµος Φώτης Σπυρόπουλος,
εκπροσωπώντας το ∆ασαρχείο Πάρνηθας ο ∆ασοπόνος
Γεώργιος Φρούσιος αναπληρώνοντας τον ∆ασάρχη και
οι ∆ασοπόνοι Γεώργιος Γκούρλιας και Νικόλαος Κων-
σταντακόπουλος, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττι-

κής ο Αντύπας Αντώνιος, εκπροσωπώντας τον Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας Γεώργιος Κυρα-
γιάννης και εκπροσωπώντας τον ΣΥΝΠΑ (Σύνδεσµο
Πάρνηθας) Νίκος Μαριανός.

Επίσης συµµετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του
∆ήµου Φυλής και συγκεκριµένα η Προϊσταµένη Τµήµατος

Πολιτικής Προστασίας Παρασκευή Ηλία, ο ∆ιευθυντής
Περιβάλλοντος Αθανάσιος Τουλούπας, ο ∆ιευθυντής της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας Κυριάκος Καµπόλης και ο Προϊ-
στάµενος του Γραφείου Κίνησης Ευστάθιος ∆ολιανίτης.
Συµµετείχε επίσης η Πρόεδρος του ΕΠΟΣ Φυλής Πόπη
∆ηλαβεράκη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για προβολή των επιχειρήσεων, 
που εδρεύουν στον ∆ήµο Ιλίου

Στο πλαίσιο της «ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» στις 29.06.2019

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» που θα πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, ο ∆ήµος Ιλίου πρόκειται να διαθέσει ειδικό χώρο
για την προβολή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
διοικητικών του ορίων, επί της οδού Νέστορος (µεταξύ των παράλληλων
οδών Ιδοµενέως και Πρωτεσιλάου). 
Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός του εµπορ-

ικού κέντρου και καλείται κάθε ενδιαφερόµενος να δηλώσει συµµετοχή από

τη ∆ευτέρα 12 Ιουνίου έως την Παρασκε-
υή 21 Ιουνίου 2019, µε σχετική αίτησή
τους στο Τµήµα Πρωτοκόλλου (∆ηµα-
ρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 1ος όροφος).

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως αποκλει-
στικό σκοπό την προβολή προϊόντων ή
υπηρεσιών των επιχειρήσεων που
συµµετέχουν, οι οποίες θα πρέπει να

διαθέτουν υποτυπώδη εξοπλισµό (τραπέζι ή stand µικρών διαστάσεων, 1-2
καθίσµατα).

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται στην ∆ιεύθυ-
νση Πολιτισµού και συγκεκριµένα στον κύριο Παναγιώτη Αρώνη τηλ.
2132030255 και την κυρία Αλεξάνδρα Τζίµα 2132030259 (∆ευτέρα έως και
Παρασκευή, ώρες 8:00 - 14:00), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
politistiko@ilion.gr. 
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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.
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2233  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  2233  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  
ΗΗµµέέρραα  ΜΜοουυσσιικκήήςς  ΗΗµµέέρραα  ΜΜοουυσσιικκήήςς  

Blues, Rock, Pop, Soul & Jazz στην Παραλία
Μεγάρων (Βαρέα)

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 έν α φεστιβάλ Τέχ ν ης µε στόχ ο την  αν άπτυξη των  γν ωστικών  ικαν οτήτων  που επιτρέπουν   στο παιδί ν α αν απτύσσει, ν α κρίν ει, ν α ερµην εύει και ν α περ-
ιγράφει τις εκφραστικές ποιότητες που κρύβουν  στα έργα τέχ ν ης και στο ευρύτερο περιβάλλον  του. Οι διοργαν ωτές επιδιώκουν  τη µύηση στη δηµιουργική διαδικασία µέσα
από την  πράξη. Σκοπός της διοργάν ωσης: ”τα παιδιά µαθαίν ουν  ν α στήν ουν  γέφυρες αγάπης αν άµεσα στους λαούς του κόσµου σεβόµεν α την  ιδιαιτεροτητα τους και παρά-
δοση τους”.  Τα έργα που θα παρουσιαστουν  συµµετέχ ουν  στον  παγκόσµιο διαγων ισµό Biennale που διοργαν ών ει το µουσείο παιδικής τέχ ν ης “Οικουµέν η”.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο πολιτιστικό κέντρο της Ν.Περαµου την ∆ευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ώρα έναρξης 20:00.
Έν α ευχ άριστο διάλειµµα θα  ακολουθήσει µετά την  παρουσίαση των  συµµετεχ ον των  εργων  απο τον  µάγο και ταχ υδακτυλουργο ∆ηµήτρη Μουσουρακη δίν ον τας µια µαγι-

κή καλοκαιριν ή ατµόσφαιρα σε µικρούς και µεγάλους. Ακολουθεί τελετή βράβευσης για την  συµµετοχ ή και διάκριση 13 παιδιών  απο τα Μέγαρα και την  εικαστική σχ ολή της
ΠΕΠΤ, στην  παγκοσµια αφίσα του επισιτισµού, εν ω  4 παιδιά θα λάβουν  χ ρυσή βράβευση υπολογιζον τας οτι τα εργα τους εφτασαν  απο ολη την  Ελλαδα στον  τελικο. Όλα
τα παιδιά θα λάβουν  τιµητικό  δίπλωµα συµµετοχ ής.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΠΩΓΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΚΟΪΝΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ.

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας παρουσιάζει το έργο 
της Έλλης Παπαδηµητρίου «ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»
∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2019, Παρκάκι Αγ. Νικολάου (Συµιακά)  Ώρα 21.00

Στα πλαίσια του Λαογραφικού
φεστιβάλ του ∆ήµου Ελευσίνας, ο
Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας παρ-
ουσιάζει το έργο της Έλλης Παπαδ-
ηµητρίου «ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», τη
ευτέρα 24 Ιουνίου 2019,  Παρκάκι Αγ.
Νικολάου (Συµιακά)   Ώρα έναρξης
21.00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία - ∆ιδασκαλία : Μαρία
Καστάνη,  Τάνια Κίτσου

Μουσική Επιµέλεια :     Αστέρης
Πασχαλιάς 

Τους ρόλους ερµηνεύουν οι :

Βιβή Γκίκα

Βαγγελιώ Παπαγιαννάκη

Βίκυ Σκοτίδα
∆ανάη Ζαφείρη

Έρση Κουµπούρη

Παίζουν οι µουσικοί :  Αστέρης
Πασχαλιάς

Ασηµίνα Παπαχριστοδούλου

Τόνια Λάππα

Τεχνική υποστήριξη :  Αντώνης
Αλεξανδρόπουλος

Χριστόφορος ∆ηµόπουλος
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεο-
φωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµα-
κείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφ-
ος) στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά µέτρα, σε οικο-
γένεια που να έχει σταθερή ε-
ργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµα-
τικός 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 επαγγελµα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆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 επικοι-
νωνίας 6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθ-
έτει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-

ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη θ-
έση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θ-
έα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, 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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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

, 
κατασ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
6984780807

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τι-
µή 60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζ-
ητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευ-
σίνα. Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), 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 φρ-
οντίδα ηλικιωµένων στην πε-
ριοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη ηλι-
κιωµένων 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 περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής µε χρόνια 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 γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυµητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004

1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)

µε 175.500 χλµ.

στην τιµή των 

1000 ευρώ. 

Πληροφορίες 

στο 6948683400

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ  

ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΜΑΝΤΕΜΙ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 100

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 15 ΣΑΚΟΙ ΞΥΛΑ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694 25 18203

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



16-θριάσιο Πέµπτη 20 Ιουνίου 2019


